Kom i gang med
eSport på din skole

KOM FORBI OG FÅ
INSPIRATION TIL ESPORT
Er elevernes gamingverden et
fremmed land for lærerne?
Gaming og eSport er en stor del af et stigende antal
børn og unges hverdag, som mange voksne har
svært ved at forstå.

Giv dine
lærere en sjov
introduktion
til eSport

Vi har
faciliteterne
til eSport som
valgfag for Hold en temadag
dine elever om digital dannelse
med udgangspunkt
i eSport for dine
elever her
hos os

Business College Syd tilbyder en guidet tur rundt i
eSportens verden. Her kan lærerne høre om, hvad
eSport er, få inspiration til anvendelse i undervisningen og elevernes digitale dannelse samt selv prøve
at tage et spil med kollegaerne ved gaming-pc’erne.

Temadage og aktiviteter for eleverne
om digital dannelse, eSport m.m.

Vores lokaler står klar til, at du kan
tilbyde eSport som valgfag på din skole

Alle undervisningsforløb planlægges i et tæt samarbejde mellem lærerne fra grundskolen og vores
ungdomsuddannelser.

Business College Syd deltager meget gerne i undervisningsforløb og andre læringsaktiviteter om og
med udgangspunkt i eSport med grundskoler.

De rette faciliteter er den største barriere for mange
skoler, som gerne vil udbyde eSport som valgfag.
Business College Syd har lokaler og udstyr i høj
kvalitet, som din skole er meget velkommen til at
bruge.
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Fakta
I samarbejde med Cross Border Esport har Business College Syd udstyret 2 lokaler på skolen
med i alt 40 state of the art gaming pc’ere.
Faciliteterne bruges af skolen til undervisning
og sociale aktiviteter. Om aftenen har klubben
Sønderborg eSport til huse i lokalerne.
Underviser Hjalte Brautsch er Business College
Syds eSportskoordinator. Han hjælper med at
bygge bro mellem eSports-verdenen
og digital dannelse og læring i fagene.

Kontakt
Du er altid velkommen til at henvende dig til
skolen for at høre mere om mulighederne for
et samarbejde.

”På Business College Syd er vi
inde i en rivende udvikling med
eSport som omdrejningspunkt
for undervisning og sociale
aktiviteter på skolen.
Vi har gjort os en masse erfaringer
og indrettet topmoderne faciliteter, som vi gerne vil dele med
grundskolerne i Sønderborg
Kommune.
Har du en ide, som ikke er beskrevet her, så tøv ikke med at
kontakte os.
Vi glæder os til at se dig og dine
elever!”
Bente Esbensen Jensen, Direktør
Hjalte Brautsch, eSportskoordinator

Ring til Mette Lyck Rasmussen
på tlf. 73425565 eller
skriv til mlr@bcsyd.dk.
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