
     

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY TWORZENIA QUESTU W WARCIE

Cel warsztatów

Celem spotkania jest wspólne stworzenie questu – gry terenowej prezentującej w atrakcyjny sposób dziedzictwo
kulturowe i historię Warty. Idąc questem, odkrywca czyta wierszowane wskazówki wskazujące drogę, rozwiązuje
zagadki, by otrzymać końcowe hasło prowadzące do skarbu – skrzynki z pamiątkową pieczęcią potwierdzającą
przebycie  trasy.  Takich  gier  jest  w Polsce  kilkaset.  Można je  znaleźć  m.in.  na  stronie  www.questy.com.pl.  W
ramach warsztatów będziemy tworzyć kolejną – tym razem w Warcie. Quest będzie dostępny w formie ulotki oraz
w  aplikacji  mobilnej  „Questy  –  Wyprawy  Odkrywców”.  Uczestnicy  warsztatów  poznają  metodykę  tworzenia
questów oraz stworzą nowyquest pod kierunkiem doświadczonych trenerów z Fundacji Mapa Pasji.

Kto może wziąć udział?

Do udziału  w  warsztatach  zapraszamy osoby,  które  interesują  się  historią  Warty,  znają  (lub  chcą  poznać)  jej
ciekawe miejsca,  postacie,  legendy,  lubią  tworzyć  i  rozwiązywać  zagadki,  a  do  tego  chętnie  piszą  lub  rysują.
Metodyka  tworzenia  questów  może  być  wykorzystywana  jako  innowacyjne  narzędzie  w  turystyce  i  edukacji,
dlatego pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne do 25 roku
życia  i  osoby  bezrobotne  powyżej  50  roku  życia.  W  miarę  wolnych  miejsc,  będą  także  przyjmowane  osoby
niespełniające ww. kryteriów (wg kolejności zgłoszeń). Konieczny jest udział w całych warsztatach (2 pełne dni).

Program warsztatów

22.02.2019, Pałac w Małkowie

9:00 – 10:30: Prezentacja metodyki Questów – Wypraw Odkrywców
10:30 – 10:45: Przerwa
10:45 – 12:30: Quest w Warcie – wypracowanie tematyki i proponowanej trasy
12:30 – 13:15: Obiad
13:15 – 15:15: Wspólne przejście proponowanej trasy questu w Warcie
15:15 – 16:00: Ustalenie hasła, podział na grupy robocze, uzgodnienie pracy na dzień następny
23.02.2019, Pałac w Małkowie
9:00 – 11:00: Praca w grupach na trasie – tworzenie wierszowanych instrukcji
11:00 – 11:15: Przerwa
11:15 – 12:30: Dopracowanie tekstu questu, złożenie go w całość
12:30 – 13:15: Obiad
13:15 – 14:45: Wspólne czytanie questu, bieżąca korekta
14:45 – 15:00: Przerwa
15:00 – 16:00: Wyrób pieczęci, rysunków i innych elementów. Podsumowanie warsztatów.
Zgłoszenia
Wypełnione  formularze  zgłoszenia  na  warsztaty  należy  przesyłać  na  adres  fundacja@malkow.com.pl  lub
dostarczyć w formie papierowej do Pałacu w Małkowie najpóźniej do 20 lutego br. Szczegółowe zasady rekrutacji
są  zawarte  w  regulaminie  dostępnym na  stronie  fundacji:  www.malkow.pl/fundacja.  Dodatkowych  informacji
udziela Agnieszka Budzińska-Kudlik, tel. 604 66 27 30.
Warsztaty  odbywają  się w ramach projektu pt.  „Wzmocnienie  kapitału społecznego poprzez  przeprowadzenie
warsztatów i stworzenie questu na obszarze działania LGD, przy zaangażowaniu miejscowej społeczności lokalnej”,
realizowanego przez Fundację na rzecz zachowania wartości i tradycji Pałacu w Małkowie.

http://www.questy.com.pl/

