
GRA NA
ZMIANĘ

Zmiana? 
Zacznij od siebie!



Dla kogo jest
dedykowana 

"Gra na zmianę"?
Innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej w
postaci gry symulacyjnej jest skierowana do osób
poszukujących zatrudnienia oraz pragnących
poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Celem gry jest sprecyzowanie kierunku
dotyczącego kariery zawodowej
Uczestników, podwyższenie
indywidualnych umiejętności miękkich,
potrzebnych na dzisiejszym rynku pracy. 
 Wynikiem gry ma być ponadto
sprawdzenie, na ile cele zawodowe są
realne do spełnienia, jakie przeszkody
mogą ich spotkać po drodze oraz jakimi
zasobami dysponują do ich osiągnięcia,
oraz rozwój umiejętności niezbędnych do
udanej reintegracji na rynku pracy. Gra
oparta na założeniu systemowym, daje
możliwość pełnego wglądu w sytuację,       
 z uwzględnieniem zarówno obiektów,
osób, jak i własnych emocji i odczuć,
dotyczących danej sytuacji.

 



Spróbuj, 
ZAGRAJMY!

 :)

Ustal swoje cele i
rozpocznij ich
realizacje

"Polska Ambasada na planecie
Alfa zwróciła się do waszej
firmy z prośbą o przygotowanie
programu dla bardzo ważnych
gości z tej planety(...) Przygotuj
program wizyty, który
przedstawisz ambasadzie." 

SKOMPLETUJ SWÓJ
ZESTAW DO GRY

PRZYKŁADOWE
ZADANIA DO
REALIZACJI
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ROZWIŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawstwo i
decyzyjność
Asertywność 
Komunikacja
Rozwiązywanie
konfliktów
Kontrola emocji 
Radzenie sobie ze
stresem
Zarządzanie czasem
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"Czy łatwo jest przekazać swoje
myśli, perspektywę lub zadanie
drugiej osobie? Czasem wydaje nam
się, że inni powinni wiedzieć rzeczy,
które nam wydają się oczywiste. 
Postaraj się jak najlepiej opisać
obrazek drugiej osobie, tak aby bez
problemu mogła go odwzorować." 



 

Prezentowana gra została opracowana w ramach projektu
grantowego, pt. „Gra na zmianę”, numer wniosku: W.15.l.2019,
realizowanego w partnerstwie ponadnarodowym z partnerami
Associazione „Let’s Keep Learning” oraz Centro de Innovación para la
Formación Profesional de Aragón, w ramach projektu Operatora
Grantów „Ścieżki Współpracy”, finansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla
podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach
działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-
0096/17-00.

 


