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I. ROla EDuKacyjNa KultuRy fIlmOWEj 

Otoczeni przez media cyfrowe młodzi ludzie uczą się czerpać informacje i wiedzę z obrazów. Filmy, mają coraz większe 
znaczenie dla rozwoju i pogłębiania wiedzy o świecie. Powinny być podstawą procesu uczenia się, w tym kształtowania kluczowych 
kompetencji uczniów i jednym z najważniejszych narzędzi dydaktycznych.

Film jest często uważany za formę obrazkową, tj. uproszczoną, lżejszą i mniej wymagającą. Jednak nie można negować faktu, 
że jest to trend narastający, przekazy filmowe są wszechobecne, stając się jednym z podstawowych elementów współczesnej kultury. 
Ostatnie badania obejmujące młodzież pokazują, iż film jako gatunek sztuki czy forma przekazu cieszy się wśród młodzieży niemal 
dwukrotnie większym zainteresowaniem niż literatura.

Specyfika dostępności nowych mediów wymaga od Szkoły większego niż dotychczas skupienia uwagi na sposobie 
wykorzystywania mediów przez uczniów. Współczesna polska Szkoła powinna dążyć do włączenia kultury filmowej i nowych 
mediów w kontekst społeczny i edukacyjny. 

To przekonanie towarzyszyło autorom programu KINO wychowuje ZDROWE pokolenie, którzy głęboko wierzą w to, że 
to właśnie film jest tą dziedziną sztuki, która sprawia, że uczniowie są skłonni do dyskusji i poszerzania swej wiedzy i umiejętności.

II.	 	Problem	nadwagI	I	otyłoścI	wśród	
dzIecI I młodzIeży	

Instytut Żywności i Żywienia opublikował najnowsze badania dotyczące otyłości i nadwagi u polskich dzieci oraz 
dorosłych. Z danych jasno wynika, że już ponad 22 proc. uczniów szkół podstawowych w Polsce ma nadmierną masę ciała. 
Obecnie co piąte dziecko w wieku szkolnym boryka się z nadwagą lub otyłością. 
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Winne są temu zmiany stylu życia, w tym głównie ograniczenie aktywności fizycznej i spożywanie zbyt dużej ilości 
wysokokalorycznych produktów. Nastolatki lubią napoje energetyczne, fast foody i tzw. śmieciowe jedzenie, wysokokaloryczne 
przekąski, słodycze i chipsy. Nie przywiązują wagi do wartości odżywczej produktów. Są bardzo podatni na działanie reklam 
dotyczących produktów spożywczych. Jednocześnie mają mało ruchu, stosunkowo rzadko aktywnie spędzają czas wolny 
i uprawiają sport. Z tego powodu mamy często do czynienia z niedożywieniem utajonym oraz nadwagą i otyłością nastolatków. 
Bardzo wiele zależy od kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych oraz edukowania młodzieży i rodziców.

Temat przewija się w mediach, ale brak spójnej polityki dotyczącej profilaktyki otyłości i chorób żywieniowo zależnych 
oraz promocji zdrowego żywienia. Aby temu przeciwdziałać, potrzebna jest wieloletnia strategia, która będzie zakładała 
inwestycje, program edukacyjny, doradczy i szkoleniowy. 

Potrzebne jest wprowadzenie powszechnej edukacji kulinarnej do szkół. Dzieci powinny uczyć się na lekcjach, jak 
przygotowywać zdrowe posiłki, co najmniej dziesięć razy w roku. W programie szkół powinien znaleźć się przedmiot 
„Zdrowie”, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zdobycie informacji na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz 
nauczyć dbania o zdrowie.*

* Na podstawie komentarza do raportu Instytutu Żywności i Żywienia prof. Mirosława Jarosza

III. PROgRam KINO WychOWujE ZDROWE POKOlENIE

Ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę miało ogromny wpływ na powstanie Programu edukacyjnego na rok 
2016/2017 oferowanego przez kino LUNA. Niezwykle pozytywny odbiór, z jakim Program spotkał się ze strony uczniów 
i nauczycieli oraz wysoki wynik frekwencyjny sprawił, że Program będzie miał swoją kontynuację w roku szkolnym 2017/2018.

Program KINO wychowuje ZDROWE pokolenie ma na celu zmianę nawyków żywieniowych i stylu życia uczniów, 
zadbanie o ich zdrowie i kondycję, wyposażenie ich w praktyczną wiedzę, umiejętności i odpowiednią motywację.

Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej i ekonomicznej i przeznaczony jest do realizacji 
w klasach II i III SP, IV-VIII SP oraz liceum.

Program KINO wychowuje ZDROWE pokolenie został opracowany w oparciu o filmy dokumentalne.

Obejmuje on dziewięć pozycji filmowych (Lista tytułów w Załączniku), w ramach których realizowane są uniwersalne 
treści ekonomiczno-społeczne i kształtowane są umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. 
Wierzymy, że kino dokumentalne może kształtować opinie i wpływać na światopogląd.

Do każdego tytułu opracowane zostały gotowe scenariusze z obudową merytoryczną i metodyczną. Scenariusze 
są  modyfikowane, uzupełniane, aby jak najbardziej były spójne z realizowanymi treściami i  dostosowane do podstawy 
programowej klas II-III SP, IV-VIII SP oraz liceum. 

Bloki filmowe nie stanowią cyklu, filmy można dowolnie łączyć bądź wybrać jedynie pojedyncze projekcje. Temat prelekcji 
może być każdorazowo omawiany wcześniej z Opiekunem klasy i dostosowany do aktualnych potrzeb danej grupy.  Prelekcje 
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poprowadzą wybrani specjaliści, np. dietetycy, coachowie zdrowia i żywienia, ekonomiści, socjologowie, itp. Po każdym 
spotkaniu nauczyciele otrzymają przygotowane przez ekspertów Programu scenariusze lekcji o zdrowym stylu życia, stanowiące 
doskonałe wsparcie w rozwijaniu edukacji prozdrowotnej uczniów.

Program	KIno	wychowuje	zdrowe	PoKolenIe	może	być	realIzowany:	
•	 jako dodatkowe zajęcia edukacyjne, na podstawie  §3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 

r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,

•	 jako dodatkowe zajęcia w ramach realizacji art. 42 ust.pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, 
realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, 

•	 w ramach zajęć związanych z wyborem  kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i  kariery 
zawodowej zgodnie z § 16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

•	 w ramach przedmiotu przyroda,

•	 w ramach przedmiotu biologia,

•	 w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie, 

•	 w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości,

•	 w ramach edukacji wczesnoszkolnej,

•	 w ramach zajęć z wychowawcą.  

Proponowany Program KINO wychowuje ZDROWE pokolenie w swoich celach i treściach nawiązuje do funkcjonującej 
w szkołach podstawowych i liceach podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r.). Ponadto rozwija uniwersalne umiejętności zawarte również w części wstępnej podstawy programowej, co powoduje, 
że Program może być również realizowany w ramach zajęć z wychowawcą, na kółkach zainteresowań lub w ramach realizacji 
doradztwa zawodowego. 
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Pomysłodawczynią Programu KINO wychowuje ZDROWE pokolenie jest Magdalena Borgus – coach zdrowia 
i żywienia, specjalistka ds. komunikacji i PR, pasjonatka tematyki zdrowego żywienia. Na co dzień pracuje 
z otyłymi dziećmi i ich rodzicami.  
Kontakt:	tel.	606	544	908,	magdalena.borgus@kinoluna.pl

W celu umówienia projekcji w ramach Programu w kinie Luna skontaktuj się z: 
natalia.czarnowska@kinoluna.pl
tel.	606	544	851

Szczegóły dotyczące rezerwacji na stronie www.kinoluna.pl w zakładce edukacja.
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