
 

   

 

Seminarium realizowane w ramach projektu „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu 
historii”, dofinansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 
ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM INFORMACYJNE 

dot. QUESTÓW – Wypraw Odkrywców 

Szanowni Państwo! 

Fundacja Mapa Pasji realizuje projekt pt. „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii”, którego 
celem jest popularyzacja QUESTÓW jako atrakcyjnej i nowoczesnej metody edukacji historycznej 
młodzieży. QUEST to rodzaj gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbu, która jest dostępna 
w każdej chwili, ponieważ nie wymaga organizacji czy obsługi – by dobrze się bawić i uczyć, wystarczy 
ulotka z tekstem lub bezpłatna aplikacja mobilna. To naprawdę proste! 

Nasz Zespół, we współpracy z organizacjami z innych części Polski, realizuje ogólnopolski program 
„QUESTY – Wyprawy Odkrywców”, dzięki któremu w całym kraju powstało już kilkaset tego typu gier 
edukacyjnych. Sprawdzone i aktualne gry są na stronie www.questy.com.pl oraz w bezpłatnej aplikacji 
mobilnej dla systemu Android oraz iOS pn. „Questy – Wyprawy Odkrywców”. Zachęcamy również do 
obejrzenia krótkiego filmu nt. questów: https://www.youtube.com/watch?v=lGks4n6xTAA. 

Jeśli:  
• reprezentują Państwo instytucję lub organizację o charakterze edukacyjnym (np. szkołę, dom 

kultury, ZHP, ZHR itp.) z województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, 
świętokrzyskiego lub łódzkiego, 

• QUESTY wydają się Państwu interesującą metodą edukacji młodzieży, którą chcieliby Państwo 
lepiej poznać i być może szerzej wykorzystywać w swojej pracy, 

• rozważają Państwo zorganizowanie u siebie warsztatów dla młodzieży, podczas których 
powstanie nowy quest, który zostanie następnie dopracowany, wydany w formie ulotki, 
zamieszczony na ogólnopolskim portalu i wprowadzony do aplikacji mobilnej przez nasz Zespół 
(działania te zostaną w całości sfinansowane ze środków projektu), 

• chcieliby Państwo korzystać na bieżąco ze scenariuszy zajęć z historii opartych na questach, 

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM dn. 29.09.2018 o godz. 10:00 w Krakowie, 
ul. Bernardyńska 3 (Uniwersytet Papieski, aula na parterze) 

Program seminarium: 

• 9:45 – 10:00 – Rejestracja uczestników seminarium 
• 10:00 – 10:15 – Powitanie uczestników i wprowadzenie do seminarium 
• 10:15 – 11:00 – Czym są QUESTY – Wyprawy Odkrywców? 
• 11:00 – 11:30 – Założenia projektu „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii” – oferta 

współpracy dla instytucji edukacyjnych 
• 11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa 
• 11:45 – 12:45 – Prezentacja ciekawych questów w Polsce i za granicą, dyskusja i pytania 
• 12:45 – 13:30 – Obiad   
• 13:30 – 15:00 – Przejście wybranym questem po Krakowie (dla chętnych) 

Zgłoszenia na seminarium należy przesłać najpóźniej do 25.09.2018. Formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny do wypełnienia TUTAJ. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w razie dużej liczby chętnych 
przyjmowane będą nie więcej niż 2 osoby z jednej instytucji. Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Kontakt: Anna Jarzębska, anna.jarzebska@mapapasji.pl, Fundacja Mapa Pasji, www.mapapasji.pl  
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