
Cinefilii - asteptati la scoala. Scoala Summerhill
Varsta cea fericita a copilariei isi face loc in luna iunie pe ecranele Cinematecii Astra Film. Sala Studio
din Piata Huet, nr. 12 se animeaza astfel, in fiecare seara de joi, odata cu filmele documentare care vor
prezenta pe parcursul acestei luni Copilaria si Tineretea sub multele sale forme. 
  
  Prima "oprire" va avea loc astazi, 7 iunie, de la ora 18, cand cinefilii vor retrai anii scolii, dar intr-un
mod diferit. "Imagine a School... Summerhill" (Şcoala Summerhill) este productia care prezinta celebra
scoala din Anglia, unde dezvoltarea emotionala a copiilor e pe primul plan, lectiile cazand pe al doilea.
Filmul ofera ocazia de a vedea si intelege felul in care se desfasoara activitatile intr-o forma de
invatamant alternativ, spre deosebire de invatamantul traditional. 
  
  Documentarul este semnat de regizorul William Tyler Smith si a fost nominalizat, in 2009, la premiul
"Kids First!" pentru Cel mai bun documentar destinat copiilor intre 13 si 18 ani (Kids First! Film
Festival). in 2011 a facut parte din proiectul de educatie vizuala Astra Film Junior, filmul fiind urmarit de
1.000 de liceeni sibieni.
  
  "in 1997, Guvernul laburist decide sa inchida celebra Şcoala alternativa Summerhill, din cauza refuzului
scolii de a accepta sa functioneze pe baza normelor de educatie elaborate de guvern. Filmul urmareste
mai multi elevi ai scolii, cu varste intre 11 si 16 ani, pusi in situatia de a lua decizii importante despre
viata si educatie si a se implica intr-o lupta cu justitia si politicienii, pentru a-si salva scoala. Este un
documentar extraordinar despre o scoala exemplara din Anglia, ai carei elevi si profesori , sprijiniti de
cativa avocati straluciti, se lupta cu OFSTED (Oficiul pentru Standarde in Educatie) si cu Guvernul
laburist al lui Tony Blair, pentru supravietuirea scolii lor si a educatiei alternative in general", este
descrierea filmului oferit de Astra Film impreuna cu CNM Astra.
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