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Etap #1 

• Zaczynamy w piątek krótkim wieczorkiem filmowym. Jest to krok w filmoznawstwo, czyli jak oglądać 
film (to nie jest wcale takie oczywiste…). Na seans zapraszamy uczestników i ich rodziców. 

• Następne dwa dni są prawdziwym skokiem na głęboką wodę. Fundacja udostępnia uczestnikom 
sprzęt do realizacji ich filmów. W ten właśnie sposób powstają ich pierwsze produkcje. Na własnej 
skórze mogą poznać kulisy tworzenia filmu i, jak zakładamy, zakochują się w filmie po uszy. 

• Koszt: 250zł  
 
Etap #2 

• Po Etapie #1 przez kilka tygodni odbywają się zajęcia cykliczne.  

• Na każdym spotkaniu adepci pogłębiają swoją wiedzę na temat rozmaitych filmowych zawodów, 
technik fotograficznych, montażu i wiele innych. W tym miejscu zaznaczamy, że nie jest to kurs 
zawodowy, to program zachęcający do samodzielnego zgłębiania swojej wiedzy. Na zajęciach młodzi 
porządkują hasła potrzebne do zrozumienia kluczowych kwestii, by następnie samodzielnie lub z 
pomocą kadry, móc poszerzyć swą wiedzę. 

• Najpewniej będzie to jedno spotkanie w tygodniu po 90 min, lecz jeśli głód wiedzy naszych 
filmowców przerośnie nasze oczekiwania to możliwe, że liczba zajęć wzrośnie.  

• Koszt: 300zł / miesiąc 
 
Etap #3  

• Po kilku tygodniach zgłębiania wiedzy przechodzimy to kolejnego elementu Test, czyli ponownie 
robimy film, lecz teraz jesteśmy do tego w pełni przygotowani. 

• Jedziemy na trzydniowy wyjazd, podczas którego możemy w praktyce przetestować naszą wiedzę i 
umiejętności. Od razu uprzedzamy, to nie będzie relaksujący weekend w spa, a maksymalnie 
produktywny warsztat, podczas którego mogą się znaleźć zarwane noce i pobudki przed świtem.  

• W tym momencie możemy zagwarantować absolutny ogrom satysfakcji po wyjeździe i efekt, który 
obudzi kolejny głód wiedzy. 

• Koszt: zostanie ustalony, gdy podejmiemy decyzję gdzie i ilu filmowców pojedzie 
 
Etap #4 (dla chętnych) 

• Pomoc w produkcjach konkursowych 

• Uczestnicy wyszukują dowolny konkurs filmowy w Polsce czy na świecie i przygotowują film. Mogą 
oczywiście korzystać z fundacyjnego sprzętu, konsultacji i wsparcia oferowanego przez kadrę. Mogą 
także w oparciu o strukturę fundacji poszukiwać sponsorów, lokacji, ekspertów, itd 

• Koszt: non profit 
 
Etap #5 (dla chętnych) 

• Udział w jesiennej edycji 48 Hour Film Project Poland 

• Jeśli wyjazd warsztatowy był skokiem na głęboką wodę to nie wiem, jak to nazwać. Ogromne 
emocje, które zmieniają się w konkursowy weekend jak w kalejdoskopie, ale satysfakcja w 
niedzielny wieczór jest nie do opisania.  

• Możliwość zobaczenia swojego filmu na wielkim ekranie w prawdziwym kinie i uczestnictwo w gali 
wręczenia nagród.  

• Konieczne zaangażowanie rodziców (również bardzo satysfakcjonujące) 

• Koszt: według opłat konkursowych 

 
 



Takie zajęcia filmowe to wspaniała przygoda, zabawa… i wiedza! 
Co osiągamy ponad tą frajdę? 

1. Nauka w systemie TOTE, pokazuje, że potrzeba jest najsilniejszym motywatorem 
zdobywania wiedzy. Samodzielne poszukiwanie informacji i ich natychmiastowe 
zastosowanie zostawia w głowie najwięcej. Co więcej, udowadnia, że uczyć się można 
wszystkiego i zawsze. Po tych zajęciach inaczej się patrzy na naukę. Nawet biologii czy 
geometrii. 

2. Robienie filmu, to praca ZESPOŁOWA. A praca na planie to dyscyplina, szacunek i absolutna 
równość wszystkich członków ekipy. Wszyscy są tak samo ważni, choć w różnych 
momentach. Film to nie kompromis, to konsensus! 

3. Każdy talent ma znaczenie. W ekipie filmowej wszystkie zdolności są potrzebne. Uczestnicy 
nabierają wiary w swój potencjał. Czasem go odkrywają! 

4. Dziesiąta Muza zawiera w sobie wszystkie gatunki sztuki.   
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