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Liceum Ogólnokształcące Kreacji Gier Wideo powstaje przy Warszawskiej Szkole Filmowej oraz we
współpracy z otwartym w 2013 roku Liceum
Filmowym. Wszystkie szkoły mieszczą się w na
warszawskim Żoliborzu, gdzie działa także studyjne
Kino Elektronik. Dzięki takiemu położeniu, licealiści
korzystają z dostępu do profesjonalnego sprzętu,
doświadczonych wykładowców i bogatego życia
kulturalnego kampusu uczelni artystycznej.
Liceum Kreacji Gier realizuje podstawę programową
obowiązującą ogólnokształcące szkoły publiczne.
Głównym celem liceum jest zapewnianie uczniom
warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, wspieranie pasji i zachęcanie do pracy
twórczej. Licealiści spędzają dużo czasu przed komputerem – może to być czas, w którym młody człowiek zdobędzie nowe umiejętności i przygotuje się do
pracy w jednej z najprężniej rozwijających się branż.

Nauczyciele przedmiotów ogólnych
Matematyka - Anna Domasiewicz
Język Polski – Sławomir Małota
Wiedza o kulturze – Dorota Bąk
Historia – Łukasz Kusiak
Szermierka i Wychowanie Fizyczne – Łukasz Sip
Język angielski – Beata Vetter, Kay Czepli George
Język francuski – Magda Kuklińska
Język hiszpański – Eduardo Touzon
Retoryka – Tomasz Piotrowicz
Podstawy przedsiębiorczości – Tomasz Piotrowicz
Filozofia – Agata Łukomska
Biologia – Krystyna Lewandowska
Chemia – Alicja Kończyk

Zajęcia dodatkowe
Retoryka, Kurs astronomii, Szermierka, Muzyka
filmowa, Medioznawstwo, Podstawy psychologii,
Analiza tekstu literackiego, Historia Sztuki, Fakultet
matematyczny, Fakultet polonistyczny, Fotografia.
Film-mówka – wielowymiarowy projekt otwartej
dyskusji wokół filmu, sztuki i kultury, w postaci cyklu
spotkań prowadzonych w Kinie Elektronik. Więcej o
projekcie: www.szkolafilmowa.pl/pl/rusza-film-mowka
Zajęcia dodatkowe płatne
Wyjazdy integracyjne, obozy filmowe, plenery malarskie, jazda konna
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Program Kreacji Gier Wideo
Tworzenie gier komputerowych jest zajęciem rozwijającym równocześnie wiedzę techniczną i umiejętności
artystyczne. Program powstaje w oparciu o doświadczenia wyniesione z prowadzenia kierunku tworzenie
gier w Warszawskiej Szkole Filmowej we współpracy
z firmą Techland.
Programowanie, projektowanie graficzne, animacja
komputerowa - to umiejętności, które przydadzą się
nie tylko podczas pracy nad grami komputerowymi,
ale również w kształtowaniu manualnych i percepcyjnych zdolności młodego człowieka. Dodatkowe
przedmioty, które oferuje szkoła, dadzą solidne podstawy do wyboru kariery w rozwijających się prężnie
branżach: produkcji mediów, informatyki, projektowania graficznego.
Wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej, którzy
będą uczyć licealistów, tworzą ze studentami gry z
wykorzystaniem najnowszych technologii, m.in. gogli
rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift, kamer
stereoskopowych do skanowania modeli 3D oraz
kombinezonów Perception Mocap, służących do
rejestrowania ruchu. Przygotowują gry zarówno na
komputery osobiste jak i urządzenia mobilne. Wykorzystują także technologię Augmented Reality - rzeczywistości rozszerzonej, za pomocą której można
wprowadzać wirtualne postacie i przedmioty do
otaczającego nas świata.
Program kreacji gier wideo prowadzą
Kacper Kwiatkowski i Grzegorz Mazur, związani z Vile
Monarch, wcześniej 11 Bit Studios (m.in gra “This War
of Mine”);
Maciej Szcześnik - Think First i CD Projekt (m.in. seria
“Wiedźmin”);
Marek Brodzki, reżyser (współpracował m.in. z
Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim i Stevenem
Spielbergiem).

Program kreacji gier wideo
Projektowanie gier papierowych
Projektowanie prostych gier planszowych, karcianych
i figurkowych. Celem jest nauka myślenia algorytmami i zasadami.
Podstawy produkcji gier
Uczniowie poznają kolejne etapy produkcji gier od
projektu przez prototyp, alfę, betę aż po finalny
produkt.
Projektowanie poziomów / środowisko Unity
Projektowanie poziomów do gier przygotowanych
przez prowadzącego.
Rysunek koncepcyjny
Przedmiot uczy przenoszenia pomysłów na papier w
formie szkiców.
Cyfrowa kreacja artystyczna
Nauka podstaw grafiki komputerowej 2D / 3D oraz
animacji.
Podstawy programowania
Nauka podstaw programowania w C# w silniku Unity.
Programowanie
Nauka

bardziej

zaawansowanych

technik

programowania w C# i Unity, wykonywanie prostych
prototypów gier.
Tworzenie gier
Tworzenie prostej gry wspólnie z nauczycielem.
Uczniowie przygotowują najpierw papierowy projekt
gry, potem zasoby graficzne i dźwiękowe, następnie
implementują rozgrywkę i składają elementy gry w
spójną całość.
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