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PROJEKT INGAME 

Projekt INGAME koncentruje się na grach online 
i umiejętnościach cyfrowych w celu rozwijania 
umiejętności obywatelskich i umiejętności 
młodych dorosłych. Jest to nowy obszar rozwoju 
umiejętności, który zostanie w pełni rozwinięty za 
pomocą zaawansowanych narzędzi ICT,  
wykorzystujących najnowsze osiągnięcia 
w technologii edukacyjnej poprzez budowanie 
umiejętności obywatelskiego zaangażowania za 
pomocą gier online. 
 

INGAME bezpośrednio i pośrednio poprawi 

umiejętności cyfrowe, językowe, czytania, 

komunikacji i współpracy użytkowników, a także 

wprowadzi i zintegruje gry z metodami 

i praktykami nauczania w szkołach, szczególnie 

tymi związanymi z dziedzinami edukacji 

obywatelskiej i pedagogiki. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Połączenie innowacji i edukacji zmotywuje 
użytkowników do nieformalnego uczenia się poza 
salą lekcyjną i zaangażowania obywatelskiego. 
Ogólna wartość gry będzie polegała na 
wzmocnieniu krytycznej refleksji nad 
okolicznościami społecznymi i politycznymi 
poprzez symulowane doświadczenia, budowanie 
umiejętności i pobudzanie zainteresowania 
wspólnym zaangażowaniem w szerszej 
społeczności zarówno na poziomie lokalnym, jak i 
na poziomie UE.  

 

BADANIA - ANALIZA POTRZEB 

Wnioski z badań przeprowadzonych przez 
wszystkich partnerów będą prowadzić do: 
Wyczerpującej krajowej analizy stanu techniki 
i analizy luk we wszystkich krajach partnerskich, 
nakreślenia potrzeb i analizy oczekiwań grupy 
docelowej oraz skompilowania bazy danych 
przeglądu literatury i analizy porównawczej 
udanych praktyk. Oprócz raportów krajowych 
zostanie utworzony ponadnarodowy Ekosystem 
Potrzeb INGAME. 
 
Badania mają na celu zidentyfikowanie istniejących 
dobrych praktyk. Równocześnie badania będą 
miały na celu określenie luk i problemów w 
istniejących praktykach, trudności w angażowaniu 
młodych ludzi (18-35 lat) w kwestie uczestnictwa 
obywatelskiego, włączenia społecznego i równości 
płci. W tym kontekście rola badań w całym 
projekcie polega na stworzeniu podstaw 
naukowych dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań, 
które pozwolą rozwiązać i, miejmy nadzieję, 
wypełnić istniejące luki. 
 
Śledź postęp badań tutaj. 
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