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W ramach działań z zakresu innowacji w roku szkolnym zrealizowane zostały następujące 

zadania: 

Odbyły się następujące działania w ramach programu dla klasy II B: 

1. w ramach przewidzianych form pracy w klasie z innowacją uczniowie wraz  

z opiekunami udali się na przegląd 15 Międzynarodowego festiwalu Filmowego 

Toffifest Toruń, następnie na zajęciach omawiali filmy z klasyki polskiego offu. 

 

2. uczniowie klasy II b  wraz z opiekunami wzięli udział przeglądzie filmów Wajda School 
– Festiwal Filmu „Patrz więcej”. Odbyło się spotkanie z filmoznawcą i omówienie 
filmów. 

 
3. uczniowie klasy artystycznej wraz z opiekunami wzięli udział w przeglądzie filmowym 

Future Shorts Jesień 2017 a następnie omówili obejrzane filmy. 

 

4. uczniowie brali udział w Grand Off – przeglądzie najlepszych niezależnych krótkich 

filmów świata a następnie uczestniczyli w warsztatach i dyskusji na temat obejrzanych 

filmów. 

 

 

5. kolejne zajęcia dotyczyły twórczości Beksińskiego. Było to uczestnictwo w festiwalu 

Patrz więcej – Beksiński nieznany. Zajęcia kończyły się warsztatami i omówieniem 

omawianych filmów. 

 

6. następnie umożliwiono klasie udział w projekcjach filmowych Oscar Nominated Shorts 

2018 oraz w przeglądzie filmów Short Waves – Stary człowiek i może. 

 

7. uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Artysta – rzemieślnik, odtwórca, twórca, 

prowokator. Próby określenia roli artysty we współczesnym świecie. Praca z tekstem 



źródłowym. 

 

8. kolejnym wykładem w jakim rano udział był wykład „Rola muzyki w życiu 

współczesnego człowieka”. Odbyły się ćwiczenia dotyczące tematu. 

 

9. „Współczesna kultura multimedialna – historie telewizji, modele telewizji” – wykład 

 i ćwiczenia. 

 

10.  następnie uczniowie uczestniczyli w wykładzie wraz z ćwiczeniami pt:” Współczesna 

kultura multimedialna. Rola internetu w życiu współczesnego człowieka”. 

 

11.  odbyły się także zajęcia w postaci wykładowej i ćwiczeniowej na temat gier 

komputerowych. 

 

12.  uczniowie uczestniczyli w spacerach historycznych: Śladami wybitnych Tczewian oraz  

Śladami tczewskich mostów. 

 

13. w Wyższej Szkole Bankowej uczniowie wzięli udział w zajęciach wykładowo – 

ćwiczeniowych  z następujących tematów: Historia znanych marek. Błędy  

w komunikacji. Jak nie utrudniać relacji. 

 


