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NARZĘDZIE ICT DO BADANIA 
PREDYSPOZYCJI ORAZ 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

 
Kluczową rolą narzędzia będzie 
diagnozowanie predyspozycji 
zawodowych i umiejętności, 
oraz monitorowanie rozwoju 
kompetencji uczniów przez 
okres szkolny (pomiar własnych 
predyspozycji zawodowych - 
możliwość porównania 
wyników, ocena umiejętności 
oraz monitoring mobilności 
zawodowej). 

 
 

GRA “POZNAJ RYNEK 
PRACY” 

 
Gra (elektroniczna wersja gry 
planszowej) będzie atrakcyjnym 
i użytecznym narzędziem 
edukacyjnym pozwalającym na  
poznanie i zrozumienie rynku 
pracy, podaży i popytu, procesu 
zatrudnienia oraz różnych 
czynników, które wpływają na 
rynek pracy. Dzięki grze 
uczniowie zdobędą pierwsze 
doświadczenia na rynku pracy. 

PAKIET SZKOLENIOWY 

Zestaw narzędzi dydaktycznych 
składający się z kilku modułów w 
zakresie doradztwa zawodowego, 
uzupełniony o następujące ma-
teriały:  

a) Przewodnik dla nauczyciela, 
jak korzystać z gry w klasie 

b) Konspekt lekcji z doradztwa 
zawodowego, wraz ze 
wszystkimi narzędziami 

c) Plan działań dla ucznia 
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Raport Porównawczy powstał na podstawie przeglądu literatury, desk research oraz badań w terenie 
przeprowadzonych w każdym kraju partnerskim, ukierunkowanych na zdefiniowanie kluczowych cech            
i standardów efektywnego doradztwa zawodowego.  
 
Raport wskazuje kluczowe wymiary doradztwa zawodowego w kontekście międzynarodowym                 
z perspektywy zasadności proponowanych rozwiązań oraz definiuje oczekiwania grup docelowych 
względem opracowywanych narzędzi.     
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Drugie ponadnarodowe spotkanie  
 

 
Drugie ponadnarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w Limassol (Cypr), w dniach 14 i 15 
czerwca 2017r. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia projektowe oraz wspólnie uzgodniono 
najbliższe działania. Ogromne podziękowania dla Eurosuccess Consulting za wspaniałą organizację! 
 

Działania zrealizowane w okresie lipiec – grudzień 2017 
 
* Elektroniczne narzędzie diagnostyczne do badania predyspozycji oraz umiejętności uczniów 

Opracowano treść merytoryczną narzędzia, definując zakres diagnozy predyspozycji zawodowych oraz 
umiejętności. Obecnie EUROSUCCESS CONSULTING (Cypr) pracuje nad formą elektroniczną 
narzędzia. 

* Gra “Poznaj Rynek Pracy”  

Zaprojektowano makrostrukturę produktu. Partner projektu odpowiedzialny za opracowanie gry, 
pracuje nad wersją ostateczną makrostruktury uwzględniając sugestie i uwagi partnerów. 
 

* Pakiet Szkoleniowy 

Partner HIGHGATE PRIVATE SCHOOL (Cypr) przygotował makrostrukturę pakietu 
szkoleniowego. Po weryfikacji opracowanego materiału, przystąpi do kolejnego etapu prac. 
 

 
 

  
          
 

Co dalej? 
  

Rezultaty ww działań zostaną przetestowane podczas wspólnego szkolenia, które odbędzie się w dniach 
23 - 27 kwietnia 2018 r. w siedzibie Fundacji OIC Poland (Lublin, Polska). 

W szkoleniu wezmą udział pracownicy wszystkich partnerów projektu. Każdy partner będzie reprezentowany 
przez co najmniej 2 osoby (doradcy zawodowi, nauczyciele, trenerzy). To wydarzenie będzie miało na celu: 
 

ü Zbudować potencjał ekspertów projektu (trenerzy, doradcy i nauczyciele,) do pracy z narzędziami 
projektowymi – Elektroniczne narzędzie diagnostyczne do badania predyspozycji oraz umiejętności 
zawodowych uczniów oraz Gra „Poznaj rynek pracy”. 

ü Przygotować ekspertów do korzystania z opracowanych produktów projektu (Elektroniczne narzędzie 
diagnostyczne do badania predyspozycji oraz umiejętności zawodowych uczniów oraz Gra „Poznaj rynek 
pracy”) w trakcie testów pilotażowych, a także po zakończeniu projektu. 

ü Przetestować Pakiet Szkoleniowy oraz dodatkowe materiały, m.in. instrukcje obsługi opracowanych 
narzędzi, scenariusze lekcji z zakresu doradztwa zawodowego. 
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Konsorcjum Projektu 
WYDANIE 2- STYCZEŃ 2018 

OIC POLAND FOUNDATION 
www.oic.lublin.pl  
Ewelina Iwanek 
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl 

 

EUROSUCCESS CONSULTING 
www.eurosc.eu  

    Giorgos Giorgakis  
    george@eurosc.eu   

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
http://akdeniz.meb.gov.tr 
Ahmet Callut ŞAHİN 
ahmet.c.sahin@gmail.com 

 

HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LTD 
www.highgateschool.ac.cy 
Antreas Antreou 
antreasa@highgateschool.ac.cy 

 

CPR PLURILINGÜE NUESTRA SRA DEL CARMEN 
www.atochabetanzos.com 
Juan Antonio González Parga 
atochabeteuropa@hotmail.com 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
Kinga Lazarska 

    kingaruszuk@gmail.com 
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