
 
 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „SHORTCUT” W ROKU SZKOLNYM 
2020/2021 
 
Szkoły biorące udział w projekcie “Shortcut - Moja wspólnota, moje miejsce”           
zobowiązują się do realizacji projektu szkolno-filmowego na bazie filmów z pakietu           
Shortcut. Realizacja projektu polega na:  

a. przeprowadzenia 5 lekcji na temat filmów z pakietu SHORTCUT:         
"Superjednostka" "Tragiczna historia z happy endem", "Słucham",       
"Rafa", "Chór” na podstawie materiałów publikowanych na stronie        
projektu w trybie comiesięcznym. UWAGA: Kolejność lekcji ma swoje         
znaczenie - prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym planem          
publikacji. 

b. zrealizowania wraz z uczniami 5 zadań społeczno-filmowych, na        
podstawie instrukcji publikowanych w formie filmowej w trybie        
comiesięcznym (1. publikacja, 23 października, w trakcie Dni        
Shortcuta) 

c. regularnego zapoznawania się z treściami projektowymi (scenariusze       
zajęć, materiały audio wideo), umieszczanymi na stronie projektowej        
lub zakładce do strony 

d. wysłania relacji z działania społeczno-animacyjnego na adres mailowy        
koordynatora lub zamieszczenia na stronie internetowej  

e. wzięciu udziału w przynajmniej jednym spotkaniu on-line grupy        
wymiany doświadczeń (termin regularnych spotkań grupy zostanie       
opublikowany 23 października, w trakcie Dni Shortcuta) 

f. ewaluacji projektu wykonanej samodzielnie lub przy wsparciu       
koordynatora 

g. utrzymywaniu kontaktu z organizatorami za pośrednictwem poczty       
elektronicznej dokumentowania przebiegu swoich działań (relacje,      
opisy, zdjęcia, filmy). 

 
Wszystkie powyższe działania odbywają się w okresie 1 X 2020 - 30 VI 2021.              
Kolejność realizacji lekcji z filmem i zadań:  
 

1. społeczność: lekcja z filmem "Superjednostka" + zadanie w terenie 
(publikacja materiałów październik 2020) 
2. włączenie: lekcja z filmem "Tragiczna historia z happy endem"  

 



 
(publikacja materiałów listopad 2020) 
3. wzmocnienie: lekcja z filmem "Słucham"  + zadanie w terenie  
(publikacja materiałów grudzień 2020 lub styczeń 2021) 
4. widoczność: lekcja z filmem "Rafa"  scenariusza lekcji + zadanie w 
terenie (publikacja materiałów: luty 2021) 
5. współpraca: lekcja z filmem "Chór" scenariusz lekcji + zadanie w 
terenie (publikacja materiałów: marzec 2021) 
 

Każda ze szkół ma miesiąc na przygotowanie oraz przesłanie materiałów z           
zadaniem.  
 
Szkoły biorące udział w projekcie “Shortcut - Moja wspólnota, moje miejsce”           
otrzymują wsparcie CEO w postaci:  

a. materiałów pomocniczych dla nauczycieli (filmy krótkometrażowe,      
scenariusze lekcji, analizy filmów, materiały informacyjne) 

b. materiałów promocyjnych (plakat Shortcut, przewodnik po      
Narzędziowniku Shortcut) wysyłanych po rejestracji do projektu i        
nagród dla uczniów i uczennic na koniec ścieżki projektowej  

c. wsparcia merytorycznego w grupie wymiany doświadczeń (termin       
spotkań grupy zostanie opublikowany 23 października, w trakcie Dni         
Shortcuta), a także w formie tekstów eksperckich 

d. dostępu do biuletynu informacyjnego z aktualną ofertą skierowaną do         
nauczycieli i uczniów zainteresowanych edukacją filmową 

e. promocji działań młodzieży w mediach 
f. zaświadczeń dla nauczycieli i dyplomów dla uczniów (warunkiem        

otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie działań oraz terminowe       
nadesłanie relacji). 

 
Informacji udzielają:  
Robert Pruszczyński tel.: 22 659 62 03 wew. 113, e-mail:          
robert.pruszczynski@ceo.org.pl  
Karolina Giedrys-Majkut tel.: 22 659 62 03 wew. 113, e-mail:          
karolina.giedrys@ceo.org.pl  
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