METODA GIER DIAGNOSTYCZNO-SYMULACYJNYCH
Innowacyjna metoda diagnozy potencjału zawodowego

Nowa forma rozpoznawania predyspozycji
i zainteresowań zawodowych uczniów.
Metoda wykorzystująca gry zespołowe i planszowe
z elementami symulacji.
Nowoczesne narzędzia pracy z uczniami podczas zajęć.
Pełen zestaw gier dostępny on-line BEZPŁATNIE!
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MGDS

PODSTAWY TEORETYCZNE

To innowacyjna metoda pozwalająca rozpoznać predyspozycje, zainteresowania zawodowe i umiejętności
przedsiębiorcze uczniów powyżej 18 roku życia za pomocą specjalnie opracowanych gier społecznych. Ich
podstawą jest symulacja różnych sytuacji z życia zawodowego, wyzwań i wymagań, z jakimi spotyka się osoba
konstruująca swoją karierę zawodową. Gry pomagają
odkryć potencjał zawodowy każdego uczestnika, jak
również wskazać właściwy kierunek rozwoju kariery.

Gry zostały stworzone w oparciu o teorię konstrukcji kariery Marka Savickasa. Kładzie ona nacisk na znaczenie narracji w procesie
kształtowania kariery zawodowej, podkreślając znaczenie przeszłości i teraźniejszości dla przyszłych wyborów. Wyraźnie akcentowany jest element rozwojowy jako istotny czynnik budowy kariery zawodowej na różnych jej etapach.
Metoda Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych została opracowana
przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne oraz Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego PSG. Głównym założeniem było przygotowanie nowej
formy doradztwa edukacyjno-zawodowego, w której nacisk położony jest na część praktyczną, motywującą uczestników do działania i wspierającą ich rozwój. Efektem pracy zespołu ekspertów jest
innowacyjna Metoda Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych.

WIEM, JAKI JESTEM!
WIEM, CO UMIEM!
Dlaczego gry?
• Pozwalają poznać m.in. własne cechy osobowości
i umiejętności pracy w grupie.
• Sprzyjają rozwojowi samoświadomości uczniów.
• Aktywizują uczniów i motywują do działania.
• Budują pozytywne relacje w grupie.
• Uczą działania w zespole.
• Pomagają przełamywać opór przed doradztwem
zawodowym i procesem diagnozy.
• Charakteryzują się dużą elastycznością.

ZESTAW MGDS DLA NAUCZYCIELA,
SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO,
PEDAGOGA, PSYCHOLOGA

18 gier diagnostyczno-symulacyjnych
pozwala odpowiedzieć na pytania
dotyczące kariery zawodowej:

W ramach projektu stworzono m.in.:
1. Przewodnik metodyczny, w którym przedstawiony jest
m.in. opis metody, sposób jej wdrażania oraz zasady doboru gier do poszczególnych grup uczestników, uwzględniające potrzeby uczestników, rodzaj i liczebność grupy.

ATRAKCYJNA FORMA

ELASTYCZNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

Gry symulacyjne są niecodziennym pomysłem na scenariusz
lekcji. Ich dynamiczny charakter
zachęca uczniów do aktywności.
Chętnie podejmują oni kolejne
wyzwania i samodzielnie wyciągają wnioski z ich przebiegu.

Nauczyciel może przeprowadzać
gry w dowolnym czasie i wybranym otoczeniu, dostosowując scenariusze do potrzeb danej grupy.
Gry przeznaczone są także dla
osób ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Przygotowanie gry jest łatwe.
Wystarczy odwiedzić stronę www.metodagier.pl,
wybrać scenariusz i wydrukować odpowiednie
załączniki. Do przeprowadzenia gier nie są potrzebne żadne dodatkowe rekwizyty.
Dla uczestników szkoleń przewidziano wersje
drukowane zestawu MGDS.
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2. Scenariusze 18 gier z załącznikami, które umożliwiają
skuteczne przeprowadzenie gry. Są to m.in. gotowe plansze do gry, karty postaci, zestawy arkuszy pracy i inne niezbędne elementy.

6 gier

6 gier

6 gier

WIZJA

WDRAŻANIE

WZMACNIANIE

jaką karierę
chcę stworzyć?

w jaki sposób
chcę to osiągnąć?

co motywuje mnie
do działania?

3. Do gier dołączone są znormalizowane oraz sprawdzone
pod kątem trafności i rzetelności, autorskie narzędzia
diagnostyczne. 18 skal do autodiagnozy może być stosowanych zarówno podczas gry, jak i niezależnie od niej.
WSZYSTKIE MATERIAŁY DOSTĘPNE SĄ BEZPŁATNIE NA STRONIE www.metodagier.pl
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Dr Remigiusz Koc – Konsultant merytoryczny projektu:

Paweł Duzdowski – Prezes BZDZ:

Gry diagnostyczno-symulacyjne to pierwszy tego typu produkt w Polsce. Udało nam się przenieść metody pracy szkoleniowej, stosowane dotychczas głównie na rynku szkoleń
komercyjnych, na grunt szkolny, dzięki czemu zyskaliśmy
ciekawą i atrakcyjną dla dorosłych uczniów formę pracy.
Dziś gry to powszechna forma rozrywki, a popularne są nie
tylko te wirtualne, ale właśnie dobrze znane „planszówki”,
które obecnie przeżywają swój renesans. Chcieliśmy wykorzystać tę modę, a koncepcja Marka Savickasa, znanego
i cenionego eksperta poradnictwa zawodowego, doskonale
wpisała się w nasz pomysł.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne to nowoczesna firma edukacyjna
z tradycjami. Zajmujemy się kształceniem młodzieży oraz
osób dorosłych. Dzięki temu powstał pomysł stworzenia
innowacyjnej metody, która badałaby predyspozycje zawodowe uczniów szkół dla dorosłych. Firma jest członkiem
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, dlatego też
jesteśmy w stanie dotrzeć do uczniów i nauczycieli w całej
Polsce w krótkim czasie. Jestem przekonany, że po zakończeniu projektu, nauczyciele będą dysponować wartościowym narzędziem diagnostycznym w postaci zestawu MGDS,
które pozwoli efektywniej zaprojektować karierę zawodową
uczniów szkół dla dorosłych, co między innymi może przyczynić się do zmniejszenia skali bezrobocia w Polsce. Mam
nadzieję, że wykorzystanie gier diagnostyczno-symulacyjnych wzbogaci warsztat pracy nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów i innych osób zaangażowanych w proces edukacji zawodowej.

FUNKCJONALNOŚĆ
gry można przeprowadzać w każdych warunkach i w różnych grupach

INTUICYJNOŚĆ
przeprowadzenie gry nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy ani rekwizytów i jest łatwe w realizacji

PRZYSTĘPNOŚĆ
materiały do gier są proste w odbiorze zarówno dla uczniów, jak i prowadzących

PROJEKT „OD
Pilotażowe testowanie gier
w 4 województwach
na grupie ponad 240 uczniów.

DIAGNOZY DO DZIAŁANIA” OBEJMUJE:

68 bezpłatnych, jednodniowych
szkoleń upowszechniających,
realizowanych na terenie całego kraju.

8 bezpłatnych konferencji
na terenie całego kraju z udziałem
zaproszonych ekspertów.

W szkoleniach mogą wziąć udział m.in.:
• nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych,
• szkolni doradcy zawodowi,
• szkolni psycholodzy i pedagodzy,
• pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych,
• pracownicy centralnych instytucji oświatowych,
• pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli,
• pracownicy centrów kształcenia zawodowego i/lub ustawicznego.

więcej informacji na stronie www.metodagier.pl
oraz pod numerami telefonu: (52) 349 33 02 (Psychological Solutions Group)
i (52) 342 04 92 (Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne)
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