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Praca czeka w rzemiośle! 

 

Szanowni Państwo! 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze opracowały 

multimedialną grę internetową „Praca czeka w rzemiośle” skierowaną do uczniów gimnazjów oraz 

uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Gra ma dwa poziomy trudności oraz dwie formy.  

Gra „E-rzemieślnik” przypomina grę planszową, a gra „Miliard w Rzemiośle” quiz.  

Celem gier jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych i  kształcenia zawodowego.  

Gry w atrakcyjny sposób prezentują specyfikę różnych zawodów i korzyści płynące z wyboru dalszej 

nauki w rzemiośle oraz umożliwiają: 

 zdobycie wiedzy o zawodach rzemieślniczych, 

 popularyzowanie szkoły zawodowej jako „szkoły pozytywnego wyboru”, 

 wykształcenie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego, 

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją. 

 

Zapraszamy Państwa do przetestowania gry multimedialnej wraz z uczniami Państwa szkoły. 

W każdej ze szkół, które zgłoszą swój udział odbędą się lekcje informacyjne (45 minut) połączone 

z testowaniem gry. Lekcje zostaną przeprowadzone w pracowniach komputerowych  

w okresie 02-13.02.2015 oraz 02-06.03.2015 w szkołach na terenie całej Wielkopolski.  

Terminy zostaną ustalone indywidualnie z każdą szkołą. 
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Warunki zgłoszenia szkoły i udziału w testowaniu gry multimedialnej: 

 Dysponowanie pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu, w której można 

zorganizować spotkanie informacyjne oraz przetestować grę (z jedną klasą lub grupą podczas jednych 

45-minutowych zajęć). 

 Zgłoszenie udziału minimum 100 uczniów (np. 4 lub 5 klas) ze szkoły. 

 Możliwość przeprowadzenia 4-5 zajęć w ciągu jednego dnia. 

 Testowanie gry multimedialnej jest całkowicie bezpłatne. 

 

Zgłoszenia szkół zainteresowanych udziałem przyjmowane są na „Formularzu zgłoszeniowym” 

mailowo jedynie od dyrektorów/wicedyrektorów szkół pod adresem: sekretariat@irpoznan.com.pl 

 

Skontaktujemy się z wszystkimi szkołami, które zgłoszą swój udział. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2015 r. do 24.00. 

Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy sekretariat@irpoznan.com.pll lub telefoniczny: 

61 8593534 lub 61 8593524. 

 

Zapraszamy! 

                       
   Bogumiła Frąckowiak                                                                                     Tomasz Wika 

 
 
          
                  Kierownik projektu                                                                            Dyrektor Wielkopolskiej Izby  
                                                                                                                                     Rzemieślniczej w Poznaniu                                                            
 

Gra multimedialna powstała i jest upowszechniana  w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło” realizowanego 
przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze. Projekt współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry 
gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego 
partnerstwa na rzecz adaptacyjności.                                                
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