PLANSZOWA GRA EKONOMICZNA
„CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU”
Zasady uczestnictwa
Czym jest gra:
Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać
od 12 do 30 osób w wieku od 12 roku życia. Gra została opracowana przez Małopolski
Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne lub szkoleniowe. Gra jest prostą
symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak
podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele
innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego
ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. Niewątpliwą zaletą gry jest to, że rozgrywa się ją
w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki
i wywołuje u nich silne emocje i zaangażowanie. Ale co najważniejsze – uczy logicznego
myślenia i planowania! (więcej szczegółów: http://csb.mik.krakow.pl/opis-gry/)

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, klas gimnazjalnych oraz klas VII
i VIII szkół podstawowych
Termin: 16.10.2018, godz. 900
Miejsce: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
ul. 3-go Maja 95
Organizatorzy:
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu
 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
Zasady:
W grze uczestniczą zespoły 2 osobowe reprezentujące szkołę lub poziom nauczania:
 szkoła podstawowa - zespół reprezentujący klasy VII i VIII lub drugi reprezentujący klasy gimnazjalne (jeżeli takie klasy są w szkole),
 szkoły ponadgimnazjalne (zespoły szkół) - zespół reprezentujący klasy gimnazjalne
lub zespół reprezentujący klasy LO lub zespół reprezentujący klasy technikum
(techników) lub zespół reprezentujący klasy szkół branżowych - jeżeli takie klasy
są w szkole/zespole szkół.
Zgłoszenia zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń) – do 12.10.2018 do godz. 1000
na adres: otk.zabrze@gmail.com

……………………….
(pieczątka szkoły)

PLANSZOWA GRA EKONOMICZNA
„CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU”
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU/ZESPOŁÓW
16.10.2018 (wtorek)
Nazwa szkoły:
Adres:
Telefon/fax
Poczta elektroniczna:
Opiekun zespołu/zespołów:

Zgłaszam zespół/zespoły do uczestnictwa w grze „Chłopska Szkoła Biznesu” (proszę
zaznaczyć „X”):
szkoła podstawowa - klasy VII i VIII
szkoła podstawowa - klasy gimnazjalne
szkoła ponadgimnazjalna - klasy
gimnazjalne

klasy LO
klasy technikum
klasy szkół branżowych

……………………….
(pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły)

Uwaga:
Niniejsze zgłoszenie udziału należy przesłać faksem (32 272-23-48) lub pocztą
elektroniczną (otk.zabrze@gmail.com) najpóźniej do 12.10.2018 do godz. 1000
do Szkoły Podstawowej nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu ul. Zamenhofa 56,

