
Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej

więcej niż lekcja, więcej niż kino
propozycja współpracy dla kin - edycja 22/23



realizuje największy w Polsce
projekt dla uczniów i nauczycieli

organizuje Międzynarodowy
Festiwal Filmowy Kino Dzieci 

ORGANIZATOR PROGRAMU NHEF

stworzył platformę
Nowe Horyzonty vod 

jest kinowym dystrybutorem filmów
dla dzieci, młodzieży 



NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Ponad 15 lat
edukacji
filmowej

program
realizowany 
w blisko 100

kinach i domach
kultury na terenie

całego kraju

Cykle
tematyczne

na wszystkich
etapach
edukacji 

cykle dla dzieci 
i młodzieży od
przedszkola po

szkoły
ponadpodstawowe

Seanse
edukacyjne

seanse filmowe
w kinach, online

lub w wersji
hybrydowej



NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Ponad 
100 filmów
dla uczniów

starannie
wyselekcjonowane,
wartościowe filmy

tworzone dla dzieci 
i młodzieży,

dotyczące ważnych
tematów 

Obudowa
metodyczna
do seansu
filmowego

prelekcje wprowadzające
w temat filmu, materiały

dydaktyczne dla
nauczycieli, warsztaty

plastyczne dla
najmłodszych widzów

program zgodny 
z aktualną podstawą

programową oraz
polityką oświatową

państwa

Powiązanie
z aktualną
podstawą

programową



ZASADY WSPÓŁPRACY

proste i przejrzyste
warunki (bezpieczne dla

kina, niezależnie 
od zmieniających się

okoliczności)

formuła umożliwiająca
realizację programu

zarówno w dużych jak 
i małych salach, nawet dla

pojedynczych klas

bieżące wsparcie
merytoryczne 

i organizacyjne (m.in. dostęp
do systemu zarządzania

projektem oraz
elektronicznego formularza
zgłoszeń dla nauczycieli)



ZASADY WSPÓŁPRACY

prezentacje do prelekcji
lub gotowe prelekcje

wideo przygotowane przez
specjalistów 

ogólnopolska
promocja projektu
(FB, newsletter)

wsparcie w lokalnej
promocji projektu: materiały

drukowane oraz w wersji
elektronicznej



WYMAGANIA DLA KIN
przestrzeń na zorganizowanie pokazu filmowego w częstotliwości
raz w miesiącu dla każdego cyklu filmowego

sprzęt konieczny do pokazu filmowego (odtwarzacz blu-ray) oraz
podstawowa obsługa techniczna

bezpośredni i bieżący kontakt ze szkołami w swoim rejonie (promocja projektu
i rekrutacja grup szkolnych do projektu, logistyka grup i terminów seansów)

bieżąca obsługa systemu do zarządzania projektem (możliwość zamawiania
dodatkowych, odwoływania i zmiany terminu seansów)

wybór prelegentów i nadzór wykonywanych przez nich prelekcji (w przypadku
organizacji prelekcji na żywo”)

comiesięczne uzupełnianie raportów frekwencji 



7 marca otwieramy nabór kin i domów kultury 

EDYCJA 22/23

31 marca zamykamy nabór kin i domów kultury 

16 maja otwieramy zapisy przedszkoli i szkół

5 października zamykamy zapisy przedszkoli i szkół

terminy



ZAPRASZAM DO
WSPÓŁPRACY

Anna Ludwiniak-Surdyn
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

ul. Zamenhofa 1 
00-153 Warszawa

 
 608 430 499

anna.surdyn@nowehoryzonty.pl


