
Już 21 listopada w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 

3/5 w Warszawie odbędzie się europejska konferencja o edukacji filmowej pt. 'Images That Move'. 

Organizatorem wydarzenia jest Creative Europe Desk Polska we współpracy z FINA.  

Konferencję rozpocznie wykład Wandy Strauven –  profesor filmoznawstwa afiliowanej przy 

Uniwersytecie w Amsterdamie i wykładowczyni Studiów nad mediami na Uniwersytecie Goethego we 

Frankfurcie. Profesor Strauven uczyła także na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie, a jej 

zainteresowania naukowe obejmują m.in. historię mediów dotykowych i sposób, w jaki wchodzą z nimi 

w interakcję najmłodsi odbiorcy. Jest autorką wielu publikacji, artykułów i badań realizowanych w 

Niemczech, Holandii i we Włoszech.  

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez realizatorów 

europejskich projektów z obszaru grantowego Edukacja filmowa (komponent MEDIA programu 

Kreatywna Europa). To jedna z niewielu okazji, aby poznać bliżej działania europejskich organizacji w 

formule innej niż klasyczne prezentacje projektów. Dzięki wspólnej pracy podczas warsztatów uczestnicy 

konferencji będą mieli okazję przekonać się, jak pracują organizacje doświadczone w tworzeniu 

międzynarodowych partnerstw w obszarach związanych z europejskim dziedzictwem filmowym 

(Cineteca di Bolonia, Włochy), angażowaniem młodej widowni (Meno Avilys, Litwa) oraz tworzeniem 

programów edukacyjnych (Northern Screen Ireland, Wielka Brytania).  

Edukatorom, nauczycielom i przedstawicielom polskich organizacji zainteresowanych doświadczeniami 

krajowych ekspertów, proponujemy udział w sesji krótkich prezentacji dotyczących różnych aspektów 

edukacji filmowej – od jej społecznego i systemowego ujęcia, poprzez pracę z osobami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, grupami międzypokoleniowymi i szkołami, aż do wychowawczej roli filmu.  

Podczas paneli dyskusyjnych podsumowane zostaną europejskie doświadczenia związane z tworzeniem 

partnerstw pomiędzy instytucjami i organizacjami oraz z włączaniem różnych grup odbiorców. 

Swój udział potwierdzili europejscy eksperci: Bernard McCloskey (Northern Screen Ireland), Simone 

Fratini (Fondazione Cineteca di Bologna), Gintė Žulytė (Meno Avilys), a także prof. Bogusław Skowronek 

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Joanna Zabłocka-Skorek (dyrektor programu KinoSzkoła), 

Agata Sotomska (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny), Ewelina Waląg (liderka Filmoteki 

Szkolnej), Ada Gąska (Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”).  

Moderatorką paneli będzie Anna Tatarska – dziennikarka filmowa i kulturalna, publikująca m.in. w Co 

Jest Grane 24, Onet.pl, PANI, Zwierciadle, czy Wysokich Obcasach.  

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zapisy i harmonogram 

wydarzenia są dostępne na stronie http://bit.ly/ITM_zapisy.  Strona wydarzenia na Facebooku: 

http://bit.ly/ITM_fb.  
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