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Informacje na temat planowanych zajęć: 

 

 
Temat zajęć: 

 
 

Insta obecności! Film i popkultura w działaniach 

edukacyjnych 

 

Prowadzący + notka biograficzna 
2-3 zdania: 

dr Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor 

nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, 
Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej. Prowadzi 

szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji 
medialnej, (pop)kulturowej i filmowej, a także myślenia 

projektowego i tworzenia innowacji społecznych. 
Współpracuje m.in. z  Uniwersytetem Dzieci, Filmoteką 
Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, 

KinoSzkołą i Filmoteką Narodową – Instytutem 
Audiowizualnym. Autor monografii „Film – ciało – historia. 

Kino polskie lat sześćdziesiątych”. 

Data, miejsce i czas trwania: 
18 grudnia 2020 godz.16-18 

Tryb online platforma ZOOM 

 

Jaki będzie przebieg zajęć? 
 

Warsztat rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia 

teoretycznego w szeroko rozumianą problematykę edukacji 
filmowej, a także zjawisk charakterystycznych dla 

współczesnej popkultury i języka dzisiejszej młodzieży. 
Następnie, w ramach części praktyczniej, nauczyciele 
i nauczycieli realizować będą kolejne zadania, poprzedzone 

analizą lub dyskusją na temat wybranych kadrów czy 
fragmentów filmowych. 

 

Krótki opis zajęć (2-3 zdania) 
Czy ciągle zanurzenie młodzieży w popkulturze jest 

szkodliwe? A może to nasza (z reguły) mało wystarczająca 
obecność w świecie gier komputerowych, TikToka, 
Instagrama, kanałów na YouTubie, GIF-ów, memów, kina 

superbohaterskiego, popularnych aplikacji, a także innych 
internetowych praktyk i mód stanowi prawdziwe wyzwanie 

dla budowania dialogu z młodszym pokoleniem? Przecież 
wszystkie te zjawiska bez trudu wykorzystać można we 
współczesnej edukacji filmowej! Głównym tematem 

warsztatów staną się zatem kody (pop)kultury rozumiane 
jako narzędzie tworzenia tożsamości i wspólnej komunikacji 

z młodzieżą. Podczas spotkania, wędrując w stronę 
wszystkich tych obszarów, które na pierwszy rzut oka 
zazwyczaj wydają nam się mało zrozumiałe, a może nawet 

odstraszające, zastanowimy się więc nad pozytywnymi, acz 
nie zawsze oczywistymi na pierwszy rzut oka, aspektami 

kultury popularnej oraz nad tym, w jaki sposób powinniśmy 
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sięgać po nią w działaniach edukacyjnych, które wspólnie 
zaprojektujemy w oparciu o filmy znajdujące się w pakiecie 
Filmoteki Szkolnej. 

 
Jakie filmy z pakietu Filmoteki 

Szkolnej będą wykorzystane w 
czasie zajęć?* 

„Rejs” (1970), reż. Marek Piwowski 
„Hydrozagadka” (1972), reż. Andrzej Kondratiuk 

„Polska kronika non-camerowa” (1981), reż. Julian Antonisz 
„Siostry” (1999), reż. Paweł Łoziński 
„Duże zwierzę” (2000), reż. Jerzy Stuhr 

 
Podczas warsztatów będziemy odwoływać się również do 

innych filmów znajdujących się w pakiecie Filmoteki 
Szkolnej. 

 
Jakie inne filmy będą 

wykorzystywane podczas zajęć? 

W czasie zajęć wykorzystane zostaną również inne 
materiały audiowizualne służące do krytycznej analizy 

zjawisk współczesnej popkultury (m.in. memy, gify, emoji, 
TikToki, zdjęcia na Instagramie, fragmenty viralowych 

filmów publikowanych w serwisie YouTube czy innych 
popularnych wśród młodzieży materiałów audiowizualnych). 

 

Jakie są cele tych zajęć? 
 

1. Nauczyciele poznają wybrane prądy, nurty i zjawiska 

charakterystyczne dla historii kina polskiego. 
2. Nauczyciele potrafią wykorzystać film w swojej 

działalności edukacyjnej. 

3. Nauczyciele rozpoznają konwencje i strategie 
charakterystyczne dla współczesnej popkultury. 

4. Nauczyciele dyskutują na temat praktyk medialnych i 
popkulturowych współczesnej młodzieży. 

5. Nauczyciele wykonują zadania praktyczne związane 

z filmem i współczesnymi zjawiskami 
popkulturowymi. 

6. Nauczyciele rozmawiają na temat wspólnototwórczej 

roli popkultury, języka Internetu i (nowych) nowych 
mediów. 

 

Dla jakiej grupy wiekowej są 
adresowane? 

 

Nauczyciele i nauczycielki szkoły podstawowe i 
ponadpodstawowe 

 
Ile osób może wziąć udział? 

 
40 

 

Jakie informacje chcecie zbierać 
w formularzu zgłoszeniowym? Imię i nazwisko, szkoła, nauczany przedmiot 

 

* Użycie filmu z pakietu Filmoteki Szkolnej jest obligatoryjne  

PROGRAM FILMOTEKA SZKOLNA 

Przypominamy też, że powinniście zapisać się do Programu Filmoteka Szkolna, nawet jeśli jesteście 

zarejestrowani na stronie. Prosimy, abyście to zrobili niezwłocznie tu: 
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http://filmotekaszkolna.pl/aktualnosci/zgloszenia-do-programu-filmoteka-szkolna-2019-
2020/formularz 

 
 nauczyciele, którzy zapisują siebie lub uczniów na Wasze zajęcia, powinni, koniecznie, być zapisani 

do Programu! 
 

http://filmotekaszkolna.pl/aktualnosci/zgloszenia-do-programu-filmoteka-szkolna-2019-2020/formularz
http://filmotekaszkolna.pl/aktualnosci/zgloszenia-do-programu-filmoteka-szkolna-2019-2020/formularz

