Szanowni Państwo!
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, Nauczyciele, Wychowawcy!
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych DELTA ogłasza nabór do Projektu Kariera
bez oGRAniczeń - projekt edukacyjno-doradczy w oparciu o metodę gier.
Projekt

skierowany

jest

do

uczniów

szkół

ponadpodstawowych

(ponadgimnazjalnych) z obszaru powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego,
Powiatu Miasto Płock. Mogą wziąć w nim udział uczniowie liceów, techników, szkół
branżowych zainteresowani zajęciami z projektowania gier oraz rozgrywkami gier
negocjacyjnych, zespołowym projektowanie gier tematycznych. W ramach projektu
przewidziano wyjazd na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który kształci m.in.
na kierunku Humanistyka 2.0, specjalność „Badanie i projektowanie gier” (Gamedec).
Pozwoli to zapoznać się ze specyfiką studiów, poznać nowe możliwości rozwoju, także
w kierunku wyboru zawodu. Część spotkań zaplanowano w salach warsztatowych MSCDN
Wydział w Płocku.
Zajęcia poprowadzą m.in.:
Krzysztof Chmielewski - wykładowca na kierunku Gamedec na Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, projektant gier fabularnych. Trener biznesu, negocjator.
Autor metody wprowadzającej grywalizację do mediacji gospodarczych, konsultant ds.
grywalizacji, specjalista używania edularpów w dydaktyce szkolnej i akademickiej.
Michał Mochocki – wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, anglista specjalizujący się w larpach - niekomputerowych grach fabularnych.
Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Badania Gier, twórca specjalności „Badanie i
projektowanie gier” (Gamedec) na Humanistyce 2.0 UKW.
Nauczyciele, którzy będą zainteresowani utworzeniem takiego zespołu wśród swoich
uczniów, będą objęci wsparciem szkoleniowym i organizacyjnym ze strony Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Czas realizacji projektu: wrzesień - grudzień 2019 roku. Projekt jest dla uczniów
bezpłatny; współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wstępny harmonogram spotkań dla uczniów:


21.09.2019 (zajęcia w MSCDN Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26)



28.09.2019



05.10.2019



19.10.2019



23.11.2019



30.11.2019

Zapraszamy 3 - 5-osobowe zespoły uczniowskie. Takie grupy będą miały możliwość
zaprojektowania gry pod okiem specjalistów uniwersyteckich.
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia (do 10 września 2019 r. lub do
wyczerpania miejsc) pod adresem: anna.krusiewicz@mscdn.edu.pl Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Zgłoszenie powinno zawierać:
Imię i nazwisko uczestnika
Kontakt (adres e-mail, telefon)
Nazwę i adres szkoły
W tytule wiadomości prosimy wpisać: Zgłoszenie Projekt „Kariera bez ograniczeń”
Prosimy o przekazanie informacji uczniom.
Zapraszamy!

Informacji udziela:
Anna Krusiewicz
Koordynator projektu
Tel. 24 366 53 66 w.123

