Dobre praktyki
Dane szkoły: 
Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 i. F. Chopina  w Krakowie, ul. Karmelicka 45, 31 – 128 Kraków
Wymagania ważne dla szkoły:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania:
Noce Filmowe – konfrontacja z twórczością wielkich aktorów i reżyserów
Cel działania:
Rozwój edukacji filmowej w obrębie kształcenia ukierunkowanego humanistycznie; kształtowanie umiejętności wartościowania przekazów filmowych oraz warsztatu artystycznego aktorów i reżyserów; waloryzowanie filmowych przekazów reprezentujących kulturę wysokoartystyczną oraz popularną; rozwój osobowościowy w obrębie budowania relacji w grupie drogą współdziałania i współorganizacji „Nocy Filmowych”, także na drodze udziału w organizowanej dyskusji; kształcenie myślenia aksjologicznego w toku analiz postaw i wyborów bohaterów filmowych; kształtowanie wrażliwości estetycznej przez konfrontację uczniów ze zróżnicowanym tworzywem filmowym; budzenie postaw twórczych, myślowo samodzielnych, kształtujących dojrzałość i odwagę w toku budowania refleksji uogólniających wyprowadzanych z analiz wybranych projekcji filmowych.
Rodzaj podjętego działania:
Cykliczne „Noce Filmowe” wyrastają ze spontanicznie zgłaszanych potrzeb uczniów gimnazjum wiążących się z ich potrzebami rozwoju w zakresie edukacji filmowej połączonej z chęcią integracji środowiska uczniowskiego. Dzięki inicjatywie nauczyciela akceptowanej i wspieranej przez dyrekcję, przybrały one formę cyklicznych, planowanych i zorganizowanych nocnych spotkań uczniów ze sztuką filmową. Odbywają się one według opracowanego stałego porządku. Pierwszym etapem jest wybór „bohatera nocy” (aktor, reżyser), a także wydelegowanie uczniów, którzy przygotują prezentację multimedialną poświęconą danemu artyście. Wybrani uczniowie, w porozumieniu z nauczycielem, decydują o wyborze filmów, które mają być prezentowane podczas zajęć. Każdy z filmów jest poprzedzony przygotowanym przez uczniów specjalnym wprowadzeniem wizualnym. Wybrani uczniowie przygotowują także wstępnie dyskusję, którą prowadzą po projekcji każdego z filmów. Zostaje wydelegowana także grupa osób, której zdaniem jest przygotowanie posiłków (zimne napoje, suchy prowiant, gorąca herbata), które w nocy będą służyły uczestnikom zajęć. Sama „Noc Filmowa” rozpoczyna  się zwykle około 21.00 i trwa do godziny 6.00. Podczas jej trwania uczniowie prezentują przygotowane materiały. Po projekcji każdego z filmów odbywa się dyskusja (30 – 45 minut). Przebieg „Nocy Filmowej” jest dokumentowany materiałem pisemnym oraz ikonograficznym w kronice szkolnej.
Efekty działania:
Zdobyta wiedza przekłada się na wyniki szkolne uczniów. Podczas zajęć na lekcjach języka polskiego przywołują w sposób celowy i adekwatny przykłady oglądanych projekcji filmowych. Korzystają z nich podczas redagowania wypracowań (zwłaszcza rozprawek). W sposób coraz bardziej fachowy prowadzą analizy oglądanych filmów, wykazują większą wrażliwość na tworzywo estetyczne podczas odbioru malarstwa i literatury. W sposób coraz bardziej świadomy uczniowie uczestniczący w zajęciach dokonują określonych wyborów kulturowych. Udział        w „Nocach Filmowych” owocuje także rozwojem w sferze wychowawczej. Uczniowie kształtują więzi między sobą wymieniając się własnymi doświadczeniami, stają się sobie bliscy przez wspólne zainteresowania i pasje, które wspiera i promuje szkoła. Widoczne rezultaty zawiera także kronika szkolna, w której uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokumentują kolejne „Noce Filmowe”. Zajęcia organizowane są dla uczniów gimnazjum, niemniej czasami goszczą na nich także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Rady i przestrogi:
Rady: konieczny nacisk na samodzielność uczniów dokonujących wyborów określonego artysty oraz przygotowujących materiały związane z wybranymi projekcjami filmowymi; ważne sprawdzanie przygotowanych przez uczniów scenariuszy dyskusji jeszcze przed projekcją wybranych filmów; konieczność moderowania dyskusji prowadzonych przez uczniów po oglądnięciu przewidzianych filmów; ważne wyzyskanie „Nocy Filmowych” w procesie lekcyjnym na rozmaitych przedmiotach szkolnych, zwłaszcza na zajęciach zorientowanych humanistycznie; ważny udział wszystkich uczestników zajęć w działaniach organizacyjnych, a także wymaganie aktywności każdego z uczestników. Przestrogi: problemy ze sprzętem służącym do projekcji filmowych oraz jakością wybranych i odtwarzanych materiałów; sprawność organizacji przebiegu imprezy.
Dostępność informacji na temat podjętego działania:
informacje na stronie internetowej szkoły, cykliczne zapiski w kronikach szkolnych
Streszczenie:
Realizacja „Nocy Filmowych” odbywa się w ramach działań nastawionych na kształtowanie aktywności  oraz wrażliwości i samodzielności aksjologicznej na drodze krytycznego odbioru dzieł przynależnych do sztuki filmowej. Ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój uczestników zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień edukacji filmowej wpisanej      w antropocentryczny model edukacji z wyartykułowaną rolą wartości w dziele budowania wewnętrznie spójnej i harmonijnej osobowości ucznia – podmiotu. Jednocześnie inicjatywa ta koreluje z modelem kształcenia opartym na roli przekazów kulturowych (także wizualnych)      w procesie szeroko rozumianego kształcenia i wychowania. Opiera się także na widocznej potrzebie łączenia edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej, a zwłaszcza możliwości, które daje ona w prezentacji dzieł sztuki wizualnej i audiowizualnej. Sposób przeprowadzenia zajęć będących egzemplifikacją tak przyjętej strategii edukacyjnej opiera się na cyklicznie organizowanych i realizowanych zgodnie z przyjętym planem zajęciach, łączących w sobie uczestnictwo w projekcjach filmowych, dyskusje wywołaną problematyką oglądanych filmów oraz ekspozycję treści wpisujących się w szeroko rozumianą historię kina i filmu. Wpływ niniejszych działań widoczny jest na płaszczyźnie osobistego rozwoju uczniów, przekłada się także na ich uczestnictwo w zajęciach z przedmiotów humanistycznych, owocuje także pojawieniem się potrzeb dalszego rozwoju w odniesieniu do sztuki filmowej.


