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Meetings). However, differently named classes, which also included film, were 
gradually introduced to the curriculum of university studies and graduate schools 
of education, preparing to teach film classes of future teachers19. The symbolic 
closing of the previous period, not only in terms of film education, was a pub-
lication prepared already during the socio-political transformation “Edukacja 
Filmowa w Kontekście Programów Szkolnych” (“Film Education in the Context 
of the School Curriculum”), released in 1990 as a collection of materials from the 
methodological film sessions, containing many valuable suggestions on working 
with film in school environment and beyond.20

7. Contemporary areas of film education. Summary

One of the most ambitious, large-scale contemporary programmes in the field 
of film education is the project that has been successfully organized for many years 
under the name School Cinematheque. New Horizons of Film Education, imple-
mented by the New Horizons Association. The Association was founded in 2003 
by Roman Gutek. With such significant achievements in the promotion of artistic 
cinema through the organization of successive editions of the festival, acclaimed 
not only by the audience, but also cultural animators, film critics and filmmakers 
environment, activists of the Association thought years ago about the creation of 
a specialized educational programme, designed to help young spectator in their 
film education. This is how the project School Cinematheque was born. New Hori-
zons of Film Education is currently organized in 40 cities across the country and 
every year it brings together more than 1,000 schools, 2,000 teachers, and from 35 
to 43,000 pupils. This is an innovative educational project, perfectly fitting in the 
programme of aesthetic and media education.
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