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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Nowe konkursy w grze „Kolejowe
ABC” – do wygrania zielone szkoły!
03.03.2020

Ruszył pierwszy z dwóch konkursów w grze
edukacyjnej na smartfony „Kolejowe ABC”.
Uczniowie szkół podstawowych z całej Polski
mogą wygrać zielone szkoły dla całej klasy.
Zwycięzcy pojadą w Bieszczady i na Mazury.
Wyjazd będzie wyjątkową lekcją dotyczącą
kolejowego bezpieczeństwa. Konkursy
organizuje Urząd Transportu Kolejowego w
ramach „Kampanii Kolejowe ABC”.

Konkursy przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych
z klas IV-VI z całej Polski. Zadaniem uczniów jest zebranie jak
największej liczby punktów dla swojej klasy w grze edukacyjnej
„Kolejowe ABC”.

Nagrodami dla najlepszych są pięciodniowe wyjazdy na zielone
szkoły. W ich trakcie uczniowie skorzystają z popularnych
atrakcji turystycznych w Bieszczadach i na Mazurach, wezmą
udział w grach, warsztatach, a także w wyjątkowych,
interaktywnych zajęciach „Kampanii Kolejowe ABC”
dotyczących bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Klasy,
które zdobędą drugie i trzecie miejsca w konkursach, otrzymają
pakiety dla uczniów zawierające m.in. odblaski i książki
edukacyjne.



JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSACH?

Wystarczy pobrać darmową grę „Kolejowe ABC” ze sklepu App
Store (dla systemu iOS) oraz z Google Play (dla systemu
Android). W rywalizacji biorą udział całe klasy, dlatego przy
rejestracji należy zwrócić uwagę na prawidłowe wpisanie swojej
szkoły i klasy.

HARMONOGRAM:
Konkurs „Kolejowe ABC – Czas na przygodę” trwa od 2
marca 2020 r. do 18 marca 2020 r.
Zwycięska klasa wyjedzie w Bieszczady w terminie
od 4 do 8 maja 2020 r.

Konkurs „Kolejowe ABC – Podróżuj z Rogatkiem” trwa
od 25 marca 2020 r. do 13 kwietnia 2020 r.
Zwycięzcy odwiedzą Mazury w terminie od 11 do
 15 maja 2020 r.

O GRZE „KOLEJOWE ABC”

Gra oparta jest na fabule związanej z bezpieczeństwem
kolejowym. Każdy gracz wybiera swoją postać i rusza w drogę
pociągiem. Po drodze zdobywa przedmioty związane
z podróżowaniem koleją. Wszystkie zebrane rzeczy zasilają
konto z punktami. Im więcej przedmiotów, tym wyższa pozycja
w rankingu. W trakcie gry trzeba wykazać się refleksem oraz
wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. W kolejnych etapach gracze
otrzymują zadania specjalne – podejmują decyzje istotne dla
bezpieczeństwa podróży. Przechodzi dalej ten, kto kieruje się
zasadami bezpieczeństwa na drodze i terenach kolejowych. Grę
można ukończyć na różnych poziomach trudności.

Aplikacja powstała w ramach projektu „Kampania Kolejowe
ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego.
Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

https://apps.apple.com/pl/app/kolejowe-abc/id1448691688?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/kolejowe-abc/id1448691688?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.utk.kolejoweabc

