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Studia podyplomowe  w zakresie „Gry i grywalizacja w edukacji” są studiami
doskonalącymi, które mają na celu przygotowanie nauczycieli wszystkich
typów szkół czy placówek dydaktycznych, opiekuńczo–wychowawczych 
 oraz absolwentów studiów pedagogicznych do zastosowania w codziennej
pracy z uczniami metod aktywizujących takich jak grywalizacja. 

Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy na temat różnorodnych
angażujących strategii nauczania, orientacji na cel dydaktyczny, a nie na sam
proces nauczania, bezpiecznych sposobów wprowadzania metody prób           
 i błędów, akceptacji porażek, podejmowania wyzwań i automotywacji.
Studenci zyskają nie tylko wiedzę niezbędną do twórczej zmiany metod
dydaktycznych, ale będą też uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez
praktyków i metodyków. Dowiedzą się również, jak dokonać reorganizacji
pracy przy minimalnych nakładach oraz gdzie poszukiwać środków                
 na wykorzystanie nowych technologii w placówce oświatowej. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego. 
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nauczycieli i nauczycielek wszystkich specjalności i poziomów nauczania,
którzy chcą w sposób zaplanowany i wartościowy włączyć metody
gamifikacji oraz gry do pracy z młodym pokoleniem
osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem
zawodowym w zakresie nowych technologii i metodyki kształcenia
pracownice i pracowników placówek opiekuńczych, wychowawczych,
kulturalno-oświatowych, bibliotek, 
trenerów sportowych, animatorów, edukatorów 
osób prowadzących szkoły językowe, artystyczne, kursy rozwijające
hobby czy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Studia adresowane są do:

2 semestry, studia w trybie hybrydowym z wykorzystaniem
nowoczesnych metod kształcenia (m.in. wykorzystanie technik kształcenia
na odległość e-learning)
4 zjazdy online i 2 zjazdy stacjonarne – warsztatowe realizowane w
Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz projekt własny studenta
(20 godzin)
Dyplom ukończenia studiów jest wystawiony przez Instytut Studiów
Podyplomowych. Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie -
uczelnię wpisaną do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod
numerem 236 (polon.nauka.gov.pl).

Koszt studiów wynosi 4 400 zł (oraz opłata rekrutacyjna).

http://polon.nauka.gov.pl/


PROGRAM

Wprowadzenie do ludologii, czyli groznawstwa. 
Rodzaje gier i kompetencje, jakie rozwijają 
Korzyści z gier w szkole wraz z przykładami szkół i systemów, które    
 z gier korzystają
Rywalizacja czy współpraca?, czyli wpływ typu gry na rozwój ucznia    
 i relacje w klasie
PEGI – klasyfikacja gier 
Dydaktyka grywalizacji  

I moduł:  Pedagogika gier i gry w pedagogice -
dydaktyka grywalizacji

Niemal 80% młodych ludzi aktywnie korzysta z gier wideo, poświęcając na nie
około 8,5 h tygodniowo. Jednocześnie ogromną popularnością cieszą się także
gry planszowe, terenowe czy Role Playing Games. W obliczu dynamicznie
zmieniających się technologii interaktywnych i immersyjnych oraz szybkiego
wzrostu wiedzy przekazywanej w szkole, warto więc postawić na najbardziej
efektywne metody dydaktyczne, które są dla uczniów angażujące oraz
motywują ich do samodzielnego poszukiwania i zgłębiania wiedzy.
Dostosowanie narzędzi wykorzystywanych w procesie edukacji do wymagań
współczesnego świata jest ważnym elementem budowania pozytywnych
relacji nauczyciela z uczniem, a tym samym zaufania uczniów i rodziców do
szkoły.



Minecraft Edu - programowanie blokowe - warsztat                               
z programowania (prowadzony przez osobę z Microsoft) 
Gry terenowe, gry z Mapami google
Gry z VR
Escape room - analogowy i cyfrowy
Lego w edukacji 

IV moduł: metodyka - Wyjście poza schemat -
nietypowe gry w edukacji

Projektowanie gier - jak samemu zaprojektować grę (metodyka)
Jak zaprosić uczniów do projektowania gier 
Zostań mistrzem gry!
Zgrywalizowanie edukacji/całego przedmiotu/semestru 

III moduł: metodyka - Projektowanie gier

II moduł: metodyka - Gry na przedmiotach 
(analogowe i cyfrowe): do różnych poziomów  

Glottodydaktyka - jak wprowadzić elementy gier do nauki języków
obcych
Społeczeństwo, kultura, historia - gry do nauczania przedmiotów
humanistycznych 
Gry matematyczne 
Gry do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

Emisja głosu - warsztaty on-line w małych grupach



Gry w pracy z uczniem z deficytami i niepełnosprawnościami 
Gry w pracy z uczniem zdolnym 
Gry kształcące kompetencje społeczne/rozwijające empatię, gry w służące
dobrostanowi, gry socjoterapeutyczne 

V moduł: metodyka - Wykorzystanie gier w pracy z 
uczniami z SPE

Gry a pruski system edukacji - czyli jak to zrobić, żeby się dało
Dobre praktyki szkół i nauczycieli, którzy już dziś grywalizują
edukację
Jak sobie radzić bez budżetu, gdzie i jak szukać finansowania

VI moduł: Podsumowanie – czyli gry w polskiej szkole

KOORDYNATORKA
MERYTORYCZNA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa,
absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W branży elektronicznej rozrywki od ponad dekady, gdzie jako
Dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Producentów i
Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPIDOR)
zajmuje się, między innymi, promocją odpowiedzialnego
korzystania z gier wideo       oraz ich wykorzystaniem w edukacji.
Autorka książki „Homo player. Style odbioru gier
komputerowych” i członkini rady programowej Polskiego
Towarzystwa Badania Gier. Przedstawicielka RP w Interactive
Software Federation of Europe oraz członek zarządu Pan
European Games Information. Od 2019 roku także członkini
Komitetu Konsultacyjnego Polskiego Centrum Programu Safer
Internet. Ambasadorka Women in Games. Dominika Urbańska-Galanciak



Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu to uczelnia z ponad 18-letnią tradycją.
Założona w 2004 roku w Chełmie jako Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej zyskała szybko duży prestiż na rynku
lokalnym. Rezultatem jest ponad 10 tys. absolwentów. 

Misją uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów, w
oparciu o najwyższe standardy Total Quality Management.

Akademia skutecznie kształci studentów z Polski i z zagranicy, głównie z krajów
Europy Wschodniej i Azji. Kadrę naukową Akademii stanowią zarówno wykładowcy
z Polski, jak i uczeni z Belgii, Francji, Ukrainy i USA. Akademia rozwija działalność
akademicką w programie Erasmus+, głównie w zakresie mobilności akademickiej,
która pozwala naszym wykładowcom na prowadzenie zajęć na uczelniach
zagranicznych, oraz naszym studentom na wyjazdy w celu odbycia części studiów
lub praktyki za granicą. Uczelnia rozwija działalność naukową – organizuje
konferencje naukowe, wykłady otwarte, spotkania ze znanymi naukowcami i
politykami, wydaje publikacje naukowe. W 2020 roku Uczelnia weszła w skład
Konsorcjum Varsovia, które skupia cztery uczelnie wyższe, co dało możliwość
naszym studentom do korzystania z kompleksowej oferty uczelni Konsorcjum
Varsovia, w tym studiów podyplomowych i studiów MBA.

Podstawową jednostką organizacyjną jest Wydział Nauk Społecznych. Wydział
posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach takich, jak
Bezpieczeństwo narodowe, Politologia, Administracja, Pedagogika oraz Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna.

www.naukistosowane.edu.pl

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
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http://naukistosowane.edu.pl/


popularyzacja zasad użytkowania gier wideo w Polsce poprzez
upowszechnianie zasad i przepisów prawa regulującego wytwarzanie, obrót i
użytkowanie gier;
zbieranie danych na temat używania gier wideo w Polsce i upowszechnianie
informacji o stanie rynku gier komputerowych i konsolowych oraz prowadzenie
badań dotyczących udziału Polaków w elektronicznej rozrywce;
podejmowanie przedsięwzięć związanych z promocją bezpiecznego korzystania
z gier;
upowszechnianie zasad etyki zawodowej producentów i dystrybutorów gier
wideo;
reprezentacja interesów producentów i dystrybutorów gier wideo w kraju i za
granicą;
prezentowanie stanowiska członków Stowarzyszenia wobec organów
administracji państwowej w kwestiach związanych z regulacjami prawnymi w
sferze działalności Stowarzyszenia
aktywne przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich w sferze
oprogramowania oraz urządzeń z nim współpracujących.

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego
(SPIDOR) powstało w kwietniu 2008 roku i działa na podstawie przepisów ustawy
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Podstawowe zadania w ramach działalności Stowarzyszenia to:

Powyższe cele realizowane są poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej,
publikowanie materiałów szkoleniowych, biuletynów, periodyków i innych
materiałów stanowiących nośniki informacji, przez organizowanie konferencji,
seminariów i zebrań poświęconych polskiemu rynkowi gier wideo, jak również
poprzez współpracę z Interactive Software Federation of Europe oraz pokrewnymi
stowarzyszeniami zagranicznymi.

www.spidor.pl

Stowarzyszenie Producentów i
Dystrybutorów Oprogramowania

Rozrywkowego (SPIDOR)

https://www.spidor.pl/


NODN Progresfera
Edukacja to dla nas przyszłość, szansa na równy start i zbudowanie obywatelskiego
społeczeństwa. W 2011 roku założyłyśmy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Progresfera, dla edukatorów, wychowawców i pedagogów, którzy przez świadome
stosowanie innowacji pedagogicznych i rozwój kompetencji interpersonalnych chcą
zmieniać system oświaty od podstaw. NODN Progresfera powstał z myślą o
Nauczycielach Jutra.

Zamiast ogólnych wytycznych – konkretne rozwiązania, zamiast znanych
opracowań – autorskie narzędzia, zamiast szerokiej teorii – nastawienie na
praktykę, zamiast wytykania niedociągnięć – współpraca, inspiracje i uczenie się od
siebie nawzajem. Od lat same pracujemy z dziećmi i młodzieżą, dlatego wiemy
zarówno na jakie trudności natrafiają codziennie pracownicy szkół, jak i jakiego
wsparcia potrzebują.

Poznałyśmy tysiące nauczycieli. Wśród nich – wielu pasjonatów, ludzi o wielkim
sercu, poszukiwaczy nowości, zaangażowanych społeczników, innowacyjnych
metodyków. Odwiedziłyśmy setki szkół, które zaskakiwały nas pomysłowością,
konsekwencją w wdrażaniu rozwiązań i otwartością na zmiany. Wiemy, że razem
możemy zadbać o przyszłość edukacji.

Podczas naszych zajęć stawiamy na praktykę – każdy zjazd prowadzony jest
wyłącznie warsztatowo przez trenerki doświadczone w danej dziedzinie. Czas
przeznaczony na teorię skracamy do niezbędnego minimum, tak aby ćwiczyć przede
wszystkim praktyczne umiejętności. Naszą filozofią jest kształcenie specjalistów,
którzy będą przygotowani do nowych wyzwań zawodowych. 

Jesteśmy ośrodkiem akredytowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

www.progresfera.edu.pl
 

#NauczycielomJutra  #DlaSzkołyz Pomysłem  
 

ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA

https://progresfera.edu.pl/


ZAPISY
Rekrutację prowadzi NODN PROGRESFERA

Formularz zapisu - KLIK
www. progresfera.edu.pl

W przypadku pytań można się z nami kontaktować
telefonicznie: 602 796 009

mailowo: studia@progresfera.edu.pl

https://progresfera.edu.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/zapisz-sie-na-studia/
https://progresfera.edu.pl/

