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WARTOŚĆ XII 

Wartości przekazywane przez: filmy, kino, wideo, 

filmy autorskie (mała kamera) 

 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

 

2.1. CEL OGÓLNY 

 Rozwój duchowy 

 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

 Postawa twórcza 

 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

 Umiejętny odbiór obrazu i zdolność osobistego tworzenia obrazu (mała kamera – 

filmy autorskie) 

 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

– Historia kina i wielość gatunków twórczości filmowej. 

– Sposoby realizacji i ukazywania wartości artystycznej obrazu. 

– Wpływ obrazu filmowego na kształtowanie się mojej osobowości i wyobraźni. 

 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

– Rzeczywistość filmowa jest wytworem wyobraźni ludzkiej i owocem ludzkiego talentu. 

– Świat i ludzi poznaje się m. in. drogą wzrokową, przez obraz. 

– Obraz filmowy i działalność twórcza filmowa niesie wielkie wartości, ale także duże 

zagrożenia. 

– Twórczość człowieka jest odzwierciedleniem jego duchowości. 

Zasady 

– Oceniam odbierany i tworzony obraz pod względem moralnym. 

– Używając kamery (aparatu fotograficznego), jestem odpowiedzialny za to, co przekazuję 

drugiemu człowiekowi. 
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– Szukam piękna człowieka i piękna natury w przekazie filmowym, w fotografii. 

 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

– Należy dyskutować o rzeczywistości filmowej z zachowaniem dystansu moralnego i oceny 

wartości artystycznych. 

– Obrazy utrwalone za pomocą kamery i aparatu fotograficznego pomagają zachować pamięć 

o przeżytych, istotnych momentach z życia rodziny, małej społeczności (domowa 

wideoteka, albumy ze zdjęciami). 

– Należy popierać zainteresowania i działalność fotograficzną i filmową dziecka. 

Zasady 

– Razem z dziećmi utrwalamy historię rodziny za pomocą obrazu filmowego i zdjęciowego. 

– Zależy mi na tym, by moje dziecko rozwijało się, korzystając z możliwości technicznych 

obrazu filmowego, zdjęciowego. 

– Uczulam dziecko na to, że oglądany film nie może spełniać jedynie funkcji rozrywkowej. 

– Dbam o to, aby w domu było wiele zdjęć rodzinnych i pamiątek. Ukazują one historię 

rozwoju rodziny i wpływają na integracje pomiędzy pokoleniami. 

– Często oglądamy wspólnie rodzinne fotografie i filmy będące pamiątką naszych wspólnych 

doświadczeń.  

 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

– Techniczne możliwości tworzenia i przekazu obrazu (aparat fotograficzny, kamera wideo) 

są narzędziem wychowawczym i formacyjnym. 

– Tworzenie obrazu kształtuje właściwe jego zrozumienie. 

– Szkoła powinna mieć możliwości techniczne i dydaktyczne w korzystaniu ze sprzętu 

rejestrującego obraz. 

Zasady 

– Organizuję konkursy fotograficzne i filmowe. 

– Wspólnie z uczniami oceniam materiał filmowy małych form. 

– Popieram aktywną działalność kółka fotograficznego. 
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– Wspólnie z uczniami oglądam najbardziej popularne filmy kinowe i na bieżąco rozmawiam 

z nimi o ich wartościach: moralnych, technicznych, wychowawczych i artystycznych. 

 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

 Uczestnicy kółka fotograficznego tworzą film wideo o klasie, szkole lub jakimś 

wydarzeniu. Przy realizacji filmu biorą udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Po 

wspólnym obejrzeniu dokonujemy oceny dzieła, analizujemy jego wartości artystyczne i 

moralne. Wspólnie tworzymy naszą klasową galerię zdjęć z wyjazdów, wycieczek klasowych 

i innych wydarzeń związanych z życiem szkoły i klasy. 

 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

 Obraz filmowy, zdjęcie jest środkiem do umacniania kontaktów, związków 

międzyosobowych
1
. Tworzenie obrazu pomaga w rozumieniu relacji międzyludzkich. Własna 

inicjatywa kulturalna uwrażliwia na drugiego człowieka. Twórczość filmowa mówi o pięknie 

życia, jego wartościach, podkreśla walory otaczającego nas świata
2
. Tworzenie własnych 

filmów i zdjęć rozwija kreatywność dziecka oraz uczy dostrzegania niuansów w otaczającym 

je świecie.   

 

2.10. ZAGROŻENIA 

 Tworzony obraz nie ma wartości artystycznych, historycznych, nie przekazuje treści 

moralnych. Nie wykorzystuje się nowych środków wyrazu do przedstawiania rzeczywistości, 

pokazywania piękna i dobra otaczającego nas świata. Nie zostaje zarejestrowana historia 

rodziny i historia własnego życia. Obraz jest tylko odbierany, a nie współtworzony. Nadmiar 

odbieranych obrazów zakłóca ich prawidłową percepcję. 

                                                           
1
 „Wszelkimi sposobami należy wspierać i zabezpieczać produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, zwłaszcza 

przeznaczonych dla młodzieży, które służą godziwej rozrywce, rozwojowi kulturalnemu i artystycznemu. 

Dokonuje się to przez wspieranie i zespalanie wysiłków i inicjatyw szanowanych twórców i dystrybutorów, 

przez wyróżnianie nagrodami filmów, które według opinii krytyków są godne pochwały, oraz przez popieranie i 

zrzeszanie kin prowadzonych przez katolickich i uczciwych przedsiębiorców”. DSP 14. 
2
 „Bóg tak pomyślał świat, że w ogromnej mierze dał nam możność prowadzenia dalszego ciągu swego dzieła 

stworzenia do tej miary doskonałości, którą sobie zamierzył. Chociaż dzieła Boże same w sobie są doskonałe, by 

jednak mogły być odpowiednio użyte, należy je przygotować do właściwego przeznaczenia. I tutaj jest miejsce 

dla udziału człowieka w dalszym kształtowaniu dzieła Bożego”. S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej…, dz. cyt., 

s. 56-57. 


