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1. WSTĘP
1.1. Poznaj rynek pracy – co to za gra?
Gra Poznaj rynek pracy to onlinowa gra edukacyjna opracowana w ramach projektu
guidEU. Gra jest przydatnym narzędziem pozwalającym uczniom lepiej poznać
i zrozumieć rynek pracy oraz gotowym zasobem do wykorzystania przez nauczycieli
i doradców zawodowych. Gra jest bezpłatna.
Celem gry jest przygotowanie uczniów do poruszania się po rynku pracy. Uczniowie
mają za zadanie wykonanie różnych zadań online jak i offline w klasie.
Link do gry: https://guideu-game.eurosc.eu
Niniejsza instrukcja została przygotowana dla nauczycieli, doradców zawodowych
oraz ekspertów, aby wyjaśnić zasady i możliwości gry.
Aby zapewnić optymalne działanie gry, należy korzystać z najnowszych wersji
przeglądarek Google Chrome oraz Mozilla FireFox. Partnerzy projektu nie ponoszą
odpowiedzialności za linki, które są odnośnikami do stron w grze. Niektóre z linków
mogą stać się nieaktywne lub usunięte przez administratorów. W takim wypadku
prosimy o kontakt.
Partnerzy projektu guidEU przestrzegają obowiązujące przepisy o ochronie danych
osobowych. Dane są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z prawem.

1.2. Jak jest skonstruowana gra?
Gra przedstawia wirtualną planszę z zadaniami, które uczeń musi wykonać, aby
odkryć ukryty obrazek. Każdy kafelek planszy stanowi odrębne zadanie. Gdy uczeń
prawidłowo

wykona

zadanie,

kafelek

zniknie

odkrywając

część

obrazka.

Gra trwa do momentu, aż wszystkie kafelki zostaną odkryte i pojawi się cały obrazek.
Gra składa się z 15 zadań pogrupowanych w 5 kategorii:
I. Rynek pracy i zawody przyszłości
II. Twoje mocne strony i poszukiwanie pracy
III. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
IV. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
V. Własny biznes (przedsiębiorczość)
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2. FUNKCJE W GRZE - POZNAJ RYNEK PRACY
Gra jest dostępna pod linkiem https://guideu-game.eurosc.eu/login.

Zawartość gry

dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Każdy nowy użytkownik
otrzyma unikalny kod uprawniający do korzystania z gry. Wygenerowany kod służy do
każdego kolejnego logowania.

2.1. Funkcje w grze
Funkcja

Podfunkcja

Opis

Zarządzanie

Konto użytkownika

Rodzaje kont w grze

użytkownikami


Rejestracja

Konto ucznia/ użytkownika

konta Rejestracja nowego konta

użytkownika

o Unikalny kod użytkownika dostępny
na stronie logowania

Gra planszowa

Opcje



Logowanie/wylogowanie

Grafika



Gra planszowa z kafelkami

Zasady gry



Każdy kafelek wirtualnej planszy stanowi
odrębne zadanie



Uczeń wykonuje zadania i odkrywa ukryty
obrazek

Plan Działania

Kreator



Obsługiwane

Język

Gra obsługuje następujące języki:

języki

Przygotuj plan działania



angielski



polski



grecki



hiszpański



turecki

Page | 4

Technical Guide: Get to Know the Labour Market Game

2.2. Rejestracja/Logowanie
Aby uzyskać dostęp do gry należy posiadać unikalny kod użytkownika. Kod nowego
użytkownika jest automatycznie generowany i pojawi się po wejściu na stronę www gry.
Wygenerowany kod należy zapisać, gdyż służyć będzie do ponownego logowania. Aby
przejść do polskiej wersji językowej, należy kliknąć w prawym górnym rogu na flagę
Polski.

2.3. Wylogowanie
Użytkownik może wylogować się z gry w prawym górnym rogu ekranu. W tym celu
należy kliknąć na kod użytkownika a następnie na opcję Wyloguj się.
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3. NAWIGACJA
Nawigacja w grze odbywa się za pomocą górnego paska. Menu główne zawiera dostęp
do gry oraz Planu Działania. Aby wylogować się z gry, należy kliknąć w prawnym górnym
rogu ekranu na kod użytkownika a następnie opcję Wyloguj się.

3.1. Menu Główne
Menu główne dostępne jest w górnym, poziomym pasku:
o GuidEU: Wprowadzenie go gry
o Zadania: Dostęp do gry planszowej i zadań
o Plan Działania: Dostęp do planu działania

4. ZADANIA
Aby rozpocząć grę, użytkownik musi kliknąć Zadania.
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4.1. Gra planszowa
Gra składa się z wirtualnej planszy z zadaniami, które uczeń musi wykonać, aby
odkryć ukryty obrazek. Gdy zadanie zostanie

prawidłowo wykonane, kawałek

planszy zniknie odkrywając część obrazka. Gra trwa do momentu, aż wszystkie
kafelki planszy zostaną odkryte i pojawi się cały obrazek.

Zadania mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo (ikonka grupy na pasku
zadań).
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4.2. Zasady gry
o

Po kliknięciu na kafelek planszy, otwiera się okno z zadaniem.

o

Po kliknięciu Zakończ zadanie, kawałek planszy zniknie odkrywając obrazek.

o

Uczeń może zapisywać swoje notatki przy każdym zadaniu.

o

Aby zachować notatki i wyjść z zadania należy kliknąć Zamknij. W takim
wypadku zadanie nie zostanie ukończone i będzie można do niego wrócić
w dowolnym czasie.

o

Zadania mogą zostać ukończone w dowolnej kolejności.
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4.3. Zadania
Zadania w grze pogrupowane są w pięć kategorii w obszarze rynku pracy.
W tabelach poniżej znajdziesz opis wszystkich zadań:


Numer i nazwa zadania: Pierwsze zadanie znajduje się w lewym górnym rogu
planszy. Zadania można wykonywać we wskazanej kolejności od lewego górnego
rogu do prawego dolnego rogu. Ostatnie zadanie w prawym dolnym rogu planszy
to Plan Działania.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Cele edukacyjne dla każdego zadania



Stopień trudności zadania: stopień trudności określony jest w 5-stopniowej
skali, gdzie 1 oznacza bardzo łatwe a 5 bardzo trudne.



Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadania.
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I. Rynek pracy i zawody przyszłości: ZADANIA 1-4
Nr. Zadanie
1.

Elektroniczne narzędzie

2.

Cele edukacyjne


Uczniowie

predyspozycje zawodowe oraz

badania predyspozycji i

kompetencje cenione na rynku

umiejętności uczniów

pracy.


zawodów

Wymagany

trudności

czas

swoje 2

poznają

diagnostyczne do

Wady i zalety różnych

Poziom

Uczniowie poznają wady i zalety 1
różnych

zawodów,

na

30 minut

20 minut

które

należy zwrócić uwagę zanim
jeszcze dokonają wyboru ścieżki
kariery

zawodowej

lub

edukacyjnej.
3.

Umiejętności i zawody



przyszłości

Uczniowie poznają umiejętności 2

30 minut

pożądane na rynku pracy oraz
zawody przyszłości.

4.

Tajniki wybranych



zawodów

Uczniowie

poznają

specyfikę 3

n/d

zawodów, które ich interesują.

II. Twoje mocne strony i poszukiwanie pracy: ZADANIA 5- 6
Nr.
5.

Zadanie
Poznaj swoje mocne

Cele edukacyjne


strony - PRACA W

Poziom

Wymagany

trudności

czas

Uczniowie poznają swoje mocne 2

30 minut

strony.

GRUPACH

6.

Poszukiwanie pracy



Uczniowie poznają róże metody 3

n/d

poszukiwania pracy oraz strony i
portale z ofertami pracy.

III. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: ZADANIA 7-9
Nr.
7.

Zadanie
Jak napisać CV

Cele edukacyjne


Uczniowie

Poziom

Wymagany

trudności

czas

poznają

zasady 3

40 minut

poznają

zasady 3

40 minut

pisania CV.

8.

Jak napisać list



Uczniowie

motywacyjny
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pisania listu motywacyjnego.
9.

Jak napisać e-mail z



Uczniowie

zasady 3

poznają

dokumentami

pisania e-maila z

aplikacyjnymi

przyjęcie do pracy.

40 minut

prośbą o

IV. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej: ZADANIA 10 -13
Nr.
10

Zadanie
Dobra i zła rozmowa
kwalifikacyjna

Cele edukacyjne


Uczniowie

Poziom

Wymagany

trudności

czas

błędy 2

poznają

20 minut

podczas rozmowy kwalifikacyjnej
oraz zasady dobrego zachowania
podczas takiej rozmowy.

11

Zadanie wielokrotnego
wyboru



Uczniowie poznają praktyczne 2

10 minut

wskazówki dotyczące rozmowy
rekrutacyjnej.

12

Symulacja rozmowy
kwalifikacyjnej –



Nietypowa rozmowa
kwalifikacyjna

40 minut

rozmowę rekrutacyjną.

PRACA W GRUPACH
13

Uczniowie przećwiczą w praktyce 4



Uczniowie

poznają

nietypowych

przykłady 3

20 minut

rozmów

kwalifikacyjnych.

V. Własny biznes (przedsiębiorczość): ZADANIA 14-15
Nr.
14
15

Zadanie

Cele edukacyjne

Jak założyć własną
firmę



Pomysł na biznesPRACA W GRUPACH



Poziom

Wymagany

trudności

czas

Uczniowie poznają podstawowe 2

40 minut

aspekty bycia przedsiębiorcą.
Uczniowie

poznają

zasady 5

n/d

przygotowania prostego biznes
planu.
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5. PLAN DZIAŁANIA
Kreator Planu Działania umożliwia uczniom przygotowanie szczegółowego planu
działania, wypisanie swoich celi oraz działań jakie powinny zostać podjęte, aby dany cel
zrealizować. Plan Działania dostępny jest w menu głównym oraz na planszy gry w
ostatnim kafelku (prawy dolny róg planszy). Wprowadzone i zapisane dane można w
dowolnym momencie edytować.

5.1. Kreator Planu Działania
Plan Działania umożliwia użytkownikowi zapisanie swoich celów oraz działań jakie
powinny zostać podjęte, by dany cel zrealizować, kryteria sukcesu, przedział czasowy oraz
status.
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5.2. Plan działania
o Przygotuj nowy plan działania

o Edytuj plan działania
o Usuń plan działania
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Partnerzy

www.oic.lublin.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Dęblinie
www.lo.deblin.pl

www.eurosc.eu

www.highgateschool.ac.cy

www.atochabetanzos.com

www.antalya.meb.gov.tr

www.guideu.net
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