Co dobrego wyniesiecie z Akademii Rodzica?
Poznacie tajemnicę szkolnych maratonów filmowych
Dyskusyjny Klub Filmowy działa w naszej szkole już ponad 10 lat, tyle czasu organizujemy w naszej
szkole całonocne maratony filmowe. W tym roku chcę odsłonić ich kulisy właśnie rodzicom. Chcę,
abyście zobaczyli, jak spędzają te noce Wasze dzieci. Jakie filmy razem oglądamy, co mają do
powiedzenia po seansie młodzi ludzie. Maratony filmowe to magiczny czas, na który czeka cała
społeczność. Jest to dla nich okazja nie tylko obejrzenia ciekawych propozycji, ale przede wszystkim
możliwość spędzenia wspólnego czasu, poznawania siebie, integrowania się w zespołach
międzyklasowych. Uczniowie w tym czasie dużo ze sobą rozmawiają, robią sobie jedzenie, bawią się,
urządzają sobie dyskoteki między seansami, czasem nagrywają filmy. Jest przy tym dużo radości
i spontanicznych pomysłów. Nad ranem zazwyczaj zasypiają, niektórzy jednym okiem oglądają jeszcze
ostatni seans, a inni pomagają mi sprzątać szkołę.
Spędzicie czas ze swoimi dziećmi
Wiemy, ze spędzanie wspólnego czasu z nastolatkiem nie zawsze jest łatwe. Chodzi własnymi drogami,
ucieka do znajomych lub w Internet. Ważne jest, aby móc poprzebywać z własnym dzieckiem i jego
kolegami, zobaczyć jak wygląda ich przyjaźń, co lubią, jak wygląda ich świat. Będzie to możliwe, gdyż
pierwszy seans maratonu filmowego obejrzycie właśnie z własnymi dziećmi. Będziecie mogli przynieść
własne poduszki i koce i przysiąść się do nich. Chcemy rozpropagować ideę: Moja mama jest cool, była
na maratonie!
Po zakończonym seansie będziecie mieć okazję porozmawiać o filmie razem ze mną i młodzieżą.
Zdobędziecie wiedzę o trudnym świecie nastolatków.
Po seansie i dyskusji, zabierzemy Was na warsztaty ze specjalistami na temat problematyki ukazanej
w filmie. Będą to cztery różne tematycznie spotkania, na każdym będą inni goście - ludzie dotykający
danego problemu, borykający się z nim na co dzień, ale też psychologowie, psychiatrzy, którzy znają
problem od zawodowej strony.
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„Billy Eliot” reż. Stephen Daldry
Film jest pokrzepiającą opowieścią o spełnianiu marzeń, jedną z tych,
które dają wiarę w możliwość pokonania wszystkich przeszkód i wzbicia
się wysoko dzięki talentowi i ciężkiej pracy. Mimo iż reżyser pokazuje,
że nawet najpiękniejsze marzenia można spełnić, nie ukrywa też faktu,
że sukcesy trzeba okupić ogromnym wysiłkiem i walką. Walką ze
stereotypami, zaściankowością, uprzedzeniami brakiem wiary
najbliższych w to, do czego dążymy, wreszcie walką z samym sobą.
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„Charlie” reż. Stephen Chbosky
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Charlie to piętnastoletni, zwyczajny chłopak. Ma dwójkę rodzeństwa,
dach nad głową, rozpoczyna naukę w liceum. Nieco zdezorientowany,
zestresowany pierwszym dniem w zupełnie nowym otoczeniu, gdzie nie
ma już bliskich znajomych i osób, które wsparłyby go w każdej chwili,
pisze pierwszy list do nieznajomego Przyjaciela, wyraża w nim swoje
obawy i lęki. Listy dają Charliemu nadzieję. Sądzi on, że tylko Przyjaciel
umie słuchać i rozumieć, kochać bezwarunkowo. Widzi w nieznajomym
to, czym nigdy nie obdarzyli go bliscy. Opowiada mu całą swoją historię,
otwiera przed nim swoje serce i duszę. Przed Charliem nie tylko
pierwszy rok nauki. Musi jeszcze stawić czoła trudom życia,
bezwzględności i okrucieństwu otaczających go ludzi. Nie wie nawet, że
całe jego życie się zmieni, kiedy spotka Patricka i Sam, rodzeństwo
mające obeznanie w imprezach i używkach - ludzi, którzy wiedzą czego
chcą i potrafią się uśmiechnąć za każdym razem, gdy świat płacze i tonie
w mroku. Choć sam nie jest tego świadomy, Charlie zostaje wplątany w
świat alkoholu, narkotyków i bójek, zaczyna dorastać, zauważa niektóre
rzeczy, a tym samym opowiada Przyjacielowi poruszającą historię
o dojrzewaniu, miłości i akceptacji.

„Zaklęte serca” reż. Petter Næss

Propozycja jak najbardziej na miejscu dla naszych uczniów i ich
rodziców, wzruszy rozbawi i skłoni do refleksji. Da także nadzieję i wleje
otuchę w pełne wątpliwości i niepokoju serca rodziców osób
z Zespołem Aspergera. Pozostałym w przyjemny sposób pomoże lepiej
poznać ich emocje, motywacje i pragnienia. Zapraszamy na film
i dyskusje
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„Przekleństwa niewinności” reż.
Sofia Coppola
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Film wypełniony jest pełnymi pasji i namiętności wyobrażeniami
o miłości, skrycie wypalanymi papierosami, dyskretnymi pocałunkami
oraz wieloma innymi doznaniami tak bardzo łączonymi przez
nastolatków z dorosłością. Jednakże nie jest to sielska opowiastka
o żądzach, zabawie i dorastaniu, lecz poważna i trudna
historia. Przekleństwa niewinności opowiadają o postępującym
rozkładzie rodziny Lisbon. Wśród na pozór niewinnych igraszek
nastolatków wydarza się tragedia. Samobójstwo jest poważnym
dramatem nie tylko rodziny, ale też jej najbliższego otoczenia. Co
doprowadza do tragedii? Reżyser cały czas skłania widza do zadawania
sobie tego pytania. Kto zawinił? Rodzice, odmawiający dziewczynom
swobody? Otoczenie, które nie do końca potrafiło je zaakceptować?
Same siostry, niepotrafiące znaleźć swego miejsca na świecie?

