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Cuder - grupowa gra edukacyjna
„CUDER” - to nazwa gry i nazwa pionka, który sk?ada si? z pi?ciu elementów: - cia?o, umys?, duch, emocje i
relacje; – sfery, w których rozwija si? cz?owiek.

Celem projektu by?o opracowanie i wyprodukowanie grupowej gry edukacyjnej, b?d?cej po??czeniem gry typu
RPG z gr? planszow?, inicjuj?cej rozwój osobisty i spo?eczny m?odzie?y. W gr? mo?na gra? grup? do 25 osób.
Gra ma by? wyprodukowana i bezp?atnie udost?pniona do ?wietlic i szkó? w formie nagród.

W okresie poprzedzaj?cym projekt, gra zosta?a sprawdzona poprzez próbne jej rozgrywanie w grupach m?odzie?y.
Znali?my jej pierwotne zalety, ale i niedomagania, które chcieli?my dopracowa?.

Projekt rozpocz?li?my sympozjum naukowym „Warto?ci w wychowaniu przekazywane poprzez gr? „CUDER”, na
które zaprosili?my wybitnych pedagogów praktyków, filozofa, profilaktyków i wolontariuszy. Poniewa? gra
wymaga?a dopracowania, aby mog?a s?u?y? jako narz?dzie edukacyjne, uczestnicy sympozjum s?u?yli jej
konsultacji, czyli opracowaniu scenariuszy „misji” wykorzystywanych podczas gry, usystematyzowaniu
filozoficznych fundamentów pod tre?ci zawarte w grze.
Gra sta?a si? narz?dziem edukacyjnym dla nauczycieli. Inicjuje rozwój osobisty i spo?eczny m?odzie?y, uruchamia
refleksyjno?? i prowokuje do przemy?le? nad wyznawanymi warto?ciami i zasadami.

Wielu wychowawców i nauczycieli widzi w grze du?y potencja?. Mog? powstawa? jej wersje rodzinne i grupowe,
mo?na j? wykorzystywa? na lekcjach wychowawczych, wyjazdach, zielonych szko?ach.
Wi?cej na temat gry mo?na znale?? na: www.cuder.pl [1]
Galeria zdj?? [2]

Najwy?sza Izba Kontroli o projekcie "CUDER" patrz: tu [3]

Wi?cej o projekcie: Cuder - grupowa gra edukacyjna [4]
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