Przygoda dla klas składa się z modułów dobieranych przez
nauczyciela i klasę. Każdy moduł trwa od 2 do 6 godzin zajęć:

 Wybory w Mieście M – jest to gra będąca symulacją wyborów

 wspólnie kręcimy telewizyjny show z udziałem znanych gwiazd







samorządowych. Uczniowie wcielają się w rolę polityków i
podejmują decyzje o sposobach rozwiązania problemów
Miasta M. bardzo dobrze wpisuje się w program przedmiotu
WOS-u, ale także uczy aktywności obywatelskiej.

(czyli uczniów naszej klasy)
wspólne budowanie klasowej budowli
zabawa w Miasteczku Przygody z użyciem wciągających
gadżetów budujących współpracę
terenowa gra leśna (również nocna)
ucieczka z escape room pełnego zagadek budujących
współpracę zespołową
questing i zwiedzanie miast na Lubelszczyźnie: Lublin, Kazimierz
Dolny, Nałęczów, Kozłówka, Zamość
paintball, ASG, quady, a zimą kulig – za dopłatą

 Matematyczny Escape Room – uczniowie rozwiązują serię zagadek

matematycznych na 5 stanowiskach, jedno z tych stanowisk to
tytułowy escape room, z którego można wydostać się tylko jeśli
rozwiążemy je dobrze w ograniczonym czasie...
 Informatyczny

Escape
Room
–
uczniowie
pomagają
w sprawdzeniu zabezpieczeń komputerów, a dzięki temu sami
poznają jakie zagrożenia czekają na nich w Internecie
i nadmiernym korzystaniu z telefonów komórkowych. W tym
warsztacie również trzeba wydostać się z zamkniętego
pomieszczenia po złamaniu haseł i wybudowaniu komputera...

 Miasto Przedsiębiorczości – uczniowie wcielają się w rolę 8 firm

produkujących i sprzedających produkty na jednym rynku, a to
oczywiście oznacza konkurencję, w związku z tym firmy muszą
przyjąć odpowiednią strategię cenową, wprowadzać innowacje...

 Polsko! Chcę Cię poznawać! – w ramach tego warsztatu

uczniowie wcielają się w rolę historycznych i literackich postaci
związanych z Polską, do wyboru są aż 102 postacie dlatego
grać możemy długo. Postacie wykonują następnie różne
zadania: dzielą się wiedzą o sobie, kręcą film, robią scenkę…

WYCIECZKI I WARSZTATY
DLA KLAS

 Moja

Przyszłość - moduł warsztatowy pozwalający
odkrywanie talentów i planowanie przyszłości uczniów.

na

 Gra

Liderska - na pewno w naszej klasie są osoby
o predyspozycjach liderskich, ale może być tak, że niezbyt
dobrze wykorzystują swoje predyspozycje i np. przeszkadzają,
a co gdyby tak wykorzystać ich cechy liderskie?

 Giełda Inicjatyw - w czasie tej metody uczniowie tworzą

symulacyjne firmy młodzieżowe, które biorą udział w licytacji
inicjatyw edukacyjnych i społecznych, a następnie je realizują
ucząc się tym samym zarządzania, planowania i pracy pod
presją czasu

WOLNE TERMINY I REZERWACJA

BONUSOWY KURS DLA NAUCZYCIELA

Zapraszamy do sprawdzenia
wolnych terminów i rezerwacji:

Maria Mikuła 502 928 477

Nauczycielom biorącym udział w wycieczkach
dwudniowych i dłuższych bezpłatnie przekazujemy
dostęp
do
wybranego
profesjonalnego,
certyfikowanego kursu online zakończonego
wydaniem zaświadczenia na wzorze MEN (Dz. U. z
dnia 16 maja 2014 r. poz. 622). Zobacz nasze kursy:

maria.mikula@fsd.lublin.pl

kursy.cdw.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu, a nasz specjalista pomoże dobrać
najciekawszy i najbardziej wciągający zestaw Przygód dla Waszej klasy.

