Międzyszkolny Konkurs Filmowy
Moje spotkanie z filmem!
Analiza dzieła filmowego Życie animowane, Roger Ross Williams

XII EDYCJA
REGULAMIN
UCZESTNICY
1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej i II-III gimnazjum
powiatu warszawskiego
CELE KONKURSU
1. Zapoznanie z tematyką i wymową filmu.
2. Zapoznanie z zagadnieniem: tolerancja, konformizm i nonkonformizm, choroba,
niepełnosprawność, resocjalizacja
3. Doskonalenie umiejętności czytania dzieła filmowego
4. Inspirowanie do szukania odpowiedzi na zagadnienia ukazane w filmie
5. Rozbudzenie ciekawości uczniów dziełem filmowym
WYMOGI KONKURSOWE
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. Etap szkolny to test znajomości lektury filmowej Życie animowane- Rogera Rossa
Williamsa. Każda szkoła przystępująca do konkursu, po zgłoszeniu mailowym lub
telefonicznym, do organizatora otrzyma komplet testów z wiedzy o filmie i klucz
odpowiedzi. Prosimy o odesłanie nam we wskazanym czasie testów uczniów, którzy
osiągną 80% poprawnych rozwiązań (lub w przypadku mniejszej ilości punktów
pierwszych dwóch uczestników).
2. Etap międzyszkolny- to praca literacka dotycząca interpretacji dzieła filmowegoŻycie animowane- Rogera Rossa Williamsa. Finaliści napiszą ją w Szkole
Podstawowej Integracyjnej m 317 im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Deotymy 37
w Warszawie.
KRYTERIA OCENIANIA
1. Etap szkolny-uczniowie przystępujący do konkursu będą oceniani przez swoich
nauczycieli języka polskiego na podstawie wysłanego przez organizatora klucza
odpowiedzi.
2. Etap międzyszkolny-będzie oceniany w Gimnazjum Integracyjnym nr 52 przez
komisję złożoną z nauczycieli języka polskiego, którzy ocenią prace w kilku
kategoriach: umiejętne analizowanie dzieła filmowego, wiedza na temat filmu,
poprawność kompozycyjna stylistyczna i językowa, atrakcyjność wypowiedzi.

NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie będą tablety, odtwarzacze mp4, aparaty fotograficzne,
gadżety elektroniczne lub cyfrowe związane z filmem, leksykony o tematyce
filmowej, filmy dvd, płyty z muzyką filmową.
2. Nagrody otrzymają uczniowie, którzy osiągną najwyższą ilość punktów w dwóch
etapach konkursu.
3. Nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu otrzymają zaświadczenia
i podziękowania od organizatora.
4. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, więc może być wymieniony na świadectwie
ukończenia szkoły ( I, II, III miejsce).

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU
1. 31.03.2018 - ostatni termin nadsyłania zgłoszeń
2. 04-06.04.2018 - terminy przeprowadzenia etapu szkolnego
3. 23.04.2018 - II etap - międzyszkolny
4. 07.05.2018 - rozstrzygniecie konkursu
5. 11.05.2018 - uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród

Zgłoszenia uczestników prosimy nadsyłać do 31.03.2018 mailem :
mojespotkaniezfilmem@gmail.com

Wyniki uczestników z I etapu prosimy nadesłać mailem lub na adres
szkoły do dnia 10.04.2018.
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317
ul. Deotymy 37
01- 409 Warszawa
tel: 022 836 03 12,
fax: 022 836 13 22
Organizator konkursu
Wioletta Mrozek
Telefon bezpośredni:
662210931

Międzyszkolny Konkurs -Moje spotkanie z filmem!
Analiza dzieła filmowegoŻycie animowane –Roger Ross Williams
Drodzy Nauczyciele języka polskiego w gimnazjum i Opiekunowie
klubów dyskusyjnych!
Tegoroczny prezentowany państwu konkurs filmowy ma swoją dwunastą edycję.
Jesteśmy szkołą integracyjną, gdzie młodzież uczy się tolerancji i właściwego pojmowania
niepełnosprawności. Od wielu lat odnosimy sukcesy wychowawcze w krzewieniu wśród
młodzieży akceptacji oraz rozbudzamy naturalny instynkt niesienia pomocy potrzebującym,
poczucie odpowiedzialności i wdzięczności. Ponadto od ponad trzynastu lat działa w szkole
dyskusyjny klub filmowy, na którym młodzież uczy się aktywnie odczytywać dzieła filmowe
i doceniać ambitne kino. Chcielibyśmy zatem zaprosić państwa do konkursu z ideą
przyświecającą naszej szkole - INTEGRACJI.
Film Życie animowane porusza problem autystycznego chłopca, który nawiązuje
kontakt z bliskimi dzięki bajkom Disneya. Jest to dokument o dorosłym już mężczyźnie,
tworzącym dzieło życia na temat własnej choroby. Owen zdobywa samodzielność i umie
dzielić się z widzami własnymi spostrzeżeniami na ten temat. Na początku bał się dorosnąć
niczym Piotruś Pan. Wreszcie, jako dorosły już człowiek wypowiada wzruszające słowa: Gdy
patrzę w lustro, widzę dumnego mężczyznę z autyzmem, gotowego na cudowną przyszłość.
Zapraszam do obejrzenia filmu i poszukania odpowiedzi razem z Owenem- Kto
decyduje, że czyjeś życie jest wartościowe?

Zachęcamy do udziału w konkursie, a zarazem w corocznej Międzyszkolnej Gali Filmowej.
Z poważaniem.
Organizator. Wioletta Mrozek

