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X MUZA PO ANGIELSKU
warsztaty filmowe dla gimnazjalistów

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
2. CELE PROJEKTU
Cele ogólne:

podnoszenie poziomu nauczania języka angielskiego poprzez łączenie nauki języka z
formami teatralnymi,

upowszechnianie edukacji filmowej i filmu jako narzędzia edukacyjnego,

wykorzystanie technik filmowych do realizacji grupowego projektu filmowego,

aktywizacja osób działających w sferze filmowej na rzecz dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe:
 rozwijanie uzdolnień językowych uczniów,
 ułatwienie młodzieży z Bydgoszczy i okolic dostępu do filmów w języku angielskim,
 kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej oraz rozwijanie zdolności
analitycznych,
 kształtowanie sprawności przedstawiania myśli i uczuć za pomocą gestu, ruchu i słowa,
 zdobywanie umiejętności praktycznej realizacji krótkiej formy filmowej,
 pobudzanie twórczego myślenia poprzez przygotowanie i realizację samodzielnie
napisanych scenariuszy filmowych,
 doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie oraz współodpowiedzialności za
podjęte działanie,
 integracja młodzieży,
 stworzenie nauczycielom języka angielskiego możliwości kontaktu i wymiany
doświadczeń.
3. INFORMACJE OGÓLNE
Warsztaty filmowe:


mają zasięg regionalny i są adresowane do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych
Bydgoszczy i okolic,



dzięki współpracy z profesjonalistami wyposażą uczestników w praktyczną wiedzę i
umiejętności w zakresie:





kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim,



ruchu i gry scenicznej,



realizacji krótkiej formy filmowej,



analizy wybranych nurtów i tendencji światowej kinematografii,



krytycznego odbioru sztuki filmowej.

będą realizowane na trzech płaszczyznach:


podnoszenie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim,



projekcja filmów w języku angielskim (z napisami w języku polskim) w kinie „Jeremi”
przy XV Liceum Ogólnokształcącym oraz udział w panelach dyskusyjnych na temat
obejrzanych filmów,




doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji własnego projektu filmowego,

będą odbywać się raz w miesiącu (luty, marzec, maj, czerwiec – III lub IV środa miesiąca;
zgłoszone grupy zobowiązane są uczestniczyć w pełnym cyklu czterech spotkań)



zakończą się udziałem w II Multimedialnym Przeglądzie Filmowym w języku angielskim
(czerwiec).

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia grupowe (3-5 osób) do udziału w projekcie przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej:
listownie, faxem lub pocztą e-mail na adres szkoły:
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Gen. Berlinga 13
85-796 Bydgoszcz
tel. (0 52) 343 66 67; fax (0-52) 343 65 95
e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl
lub na adres e-mail jednego z organizatorów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lutego 2015
W zgłoszeniu należy uwzględnić:
1. nazwę projektu, nazwę placówki oświatowej (w przypadku zespołu szkół proszę
zaznaczyć, która to szkoła),
2. liczbę uczestników,
3. nazwisko i numer kontaktowy nauczyciela – opiekuna uczniów
Wszystkie zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną otrzymają potwierdzenie przyjęcia.

Organizatorzy:

Jacek Jurkiewicz
Małgorzata Kowalska
Mariola Kutyła
Joanna Pliszka
Izabela Włodarczyk

e-mail: kecaj8@gmail.com
e-mail: margaretka76k@interia.pl
e-mail: markutyla1@gmail.com
e-mail: wagtail2@poczta.onet.pl
e-mail: kos23@wp.pl

tel. 607-676-918
tel. 660-753-803
tel. 510-254-935
tel. 607-590-337
tel. 604-616-144

