
 

We wrześniu 2018 r. przystąpiliśmy do programu Filmoteka Szkolna. Akcja! Jest to program 

zainicjowany w 2009 roku przez Polski Instytut Sztuki Filmowej obejmujący swoim zasięgiem 

prawie 14 tysięcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie program realizowany jest 

przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF. Bazą Filmoteki Szkolnej 

jest pakiet składający się z 54 lekcji tematycznych, w których znajdują się materiały dydaktyczne 

i 121 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Nauczyciele i uczniowie mogą 

uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Liderów programu w Pracowniach Filmoteki 

Szkolnej ulokowanych w szkołach na terenie całego kraju, warsztatach Wędrujących Filmoznawców 

Filmoteki Szkolnej oraz projektach realizowanych przy współpracy instytucji partnerskich. 

Ideą Filmoteki Szkolnej jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do programów nauczania.  

Edukacyjny projekt filmowy 

  

Grupa projektowa:   

Uczniowie Gimnazjum Specjalnego nr 2 i IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w 

Dąbrowie Górniczej. W skład naszego zespołu wchodzą: Anna Barańska, Martyna Góralska, Kinga 

Kordońska, Nikodem Kubara, Jan Piotrowicz, Wiktoria Sobótka, Michał Soska, Filip Stępień, Jan 

Stojek, Sandra Zanio.  

Naszymi opiekunkami podczas realizacji projektu są nauczycielki: języka polskiego – mgr 

Aleksandra Jonczyk oraz historii – mgr Renata Krupa.  

Czas:   

Czas trwania projektu jest ściśle określony: od września 2018 r. do czerwca 2019 r.   

Filmowy projekt edukacyjny:  

 obejmuje szereg działań realizowanych przez dłuższy czas,  

 jest realizowany od początku do końca przez konkretną grupę uczniów,  

 kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów: uczniowie wybierają temat, zbierają   informacje 

 potrzebne do wykonania projektu, opracowują je, a następnie prezentują innym,  

 wykorzystuje metodę projektu,   

 składa się z 4 równoważnych etapów:  



etap I – Wybór problemu i formy działania ( decyzję o wyborze tematu należy zawsze podejmować 

wspólnie z młodzieżą - to oni będę go w końcu realizować).  

etap II – Planowanie pracy nad projektem i prezentacji końcowej.  

etap III – Realizacja zaplanowanych działań.  

etap IV – Publiczna prezentacja oraz podsumowanie.  

  

 


