NYE tiller vgs

Tiller E-sport
Tiller e-sport skal være en positiv og aktiv aktør i spillog gamermiljøet i Trondheim. Vi skal bidra til utvikling
og forståelse rundt en sport som er i stor utvikling, og
har stor betydning i ungdomsmiljøet.
Vi ønsker at sporten skal gi våre elever utfordring,
identitet og aksept. Vi tenker e-sport tverrfaglig og
anser idretten som viktig i utviklingen av teknologiforståelse, språk og kommunikasjon. E-sport er en
internasjonal idrett som blir drevet over hele verden
og god kommunikasjon er en vesentlig del av
utøvelsen. Tiller e-sport har som mål at sporten skal
være med å bringe skolen videre i en retning som et
teknologisk samfunn. Vi ser sammenhenger og bruksområder i kompetansen elevene utvikler, og som det
er behov for mange steder i samfunnet. Dette kan
være alt fra lederyrker til yrker innen bygg- og anlegg.
Spill, teknologi og kommunikasjon er kjerneelementer

for framtidens yrker, og beskriver kompetansen framtidens elev vil trenge for å møte samfunnets krav og
behov.
Tiller e-sport skal være en viktig deltager i det lokale
skolemiljøet og bidra til trivsel og respekt blant
elevene. Vi ønsker at spillmiljøet skal være åpent og
at det skal være samlende for hele skolen. Vi ønsker
videre å delta og være en del av miljøet i Trondheim
og være på tilbudssiden til kulturseksjonene og de
ulike spill grupperingene. Videre ønsker vi å være på
tilbudssiden til kulturseksjonen som arbeider med
ungdommer på kveldstid, samle det lokale
e-sportmiljøet på Tiller videregående skole, og være
en positiv og kompetent samarbeidspartner mot spill
og det teknologiske miljøet.

enorm utvikling

- 2015 ESLs Intel Extreme Masters Katowice: 100 000 besøkende.
- 2016 ESLs Intel Extreme Masters Katowice: 170 000 besøkende.

streaming
2013: ca 71,5 millioner seere
2015: ca 226 milioner seere
2017: ca 385 milioner seere (Tall fra statista.com)
2018: Antaes å være 165 milioner E-sport utøvere i verden
(Twitch hadde i 2016 over 100 millioner unike seere hver måned)

Foto: ESL

verden inn i Tiller
og Tiller ut i verden
E-sport er en del av Tillers internasjonale satsning. I løpet av 2017 og 2018 så har vi
funnet sterke lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

samarbeidpartnere
I prosses: http://www.ebersteinska.norrkoping.se
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interne turneringer

Dota2
CS:GO
Bæst i byen, CS:GO turnering i Trondhjem (Oppstart
mars 2018)

nasjonale turneringernger
Telenorligaen
Skoleligaen mellom e-sport skolene
League of schools (fra 2018)

media
2017
Trd.by

(Adressa): Mange tror gamere er einstøinger men her ser jeg dem blomstre
NRK: Vil utdanne verdens beste gamere
Adressa: Tiller videregående skole vil lære elever Counter Strike
Bydelsavisa: E-sport på Tiller videregående skole fra høsten

media
2018
Level up Norge :

Esport satsning på Tiller VGS
NRK radio: E-sport som toppidrett på Tiller VGS
Bydelsnytt: På Tiller utdannes Norges nye toppidrettsutøvere
Trd.by (Adressa): Disse guttene skrev nettopp norsk e-sporthistorie

e-sport handler om
Utøvelse
Livsstil
Mestring
Mat
Struktur: treningsdagbok

Etikk
Lagarbeid
Ledelse
Kommunikasjon
Oppførsel

Individuelle og kollektive
prestasjoner
Digital forståelse

Hva har vi oppnådd så langt?
- Vi har fått innpass i gamer miljøet, både lokalt og nasjonalt
- Vi har samlet E-sport skolene (videregående) til en gruppe
- Vi er igangsettere av skoleturnering mellom E-sport skolene
- Vi har fått lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
- E-sporten har fått en betydning i skolens sosiale miljø utover undervisningen
- E-sporten er med å profilere skolen positivt utad
- Vi har skapt forståelse for at e-sport er en del av skolens helhetlige teknologiske satsning

framover
E-sport kan bli en del av sommerlekene 2024
Esport er nå en del av Norway Cup
Vålerenga satser på e-sport. (går inn i BX3 som omdøpes til Nordavind)
Flere ungdomsskoler tenker å satse
Flere videregående skoler satser, samt flere viser interesse
Flere kulturenheter viser interesse og tenker å satse mot ungdom

