
OD DIAGNOZY DO DZIAŁANIA! 
Zastosowanie Metody Gier 

Diagnostyczno-Symulacyjnych 
(MGDS) 



• Pozwalają poznać m.in. własne cechy 
osobowości i umiejętności pracy w grupie 

• Sprzyjają rozwojowi samoświadomości uczniów 

• Aktywizują i motywują do działania 

• Budują pozytywne relacje w grupie  

• Uczą działania w zespole  

• Pomagają przełamywać pojawiający się opór 

• Charakteryzują się elastycznością  

Dlaczego gry? 



 

INTERAKCJA 

DIAGNOZA 

MGDS 

SYMULACJA 



• To innowacyjna metoda pozwalająca rozpoznać 
predyspozycje, zainteresowania zawodowe  
i umiejętności przedsiębiorcze ucznia powyżej 
18 roku życia 

• Zestaw 18 gier społecznych będących symulacją 
życia zawodowego, wyzwań i wymagań, jakie 
stawia ono przed potencjalnym pracownikiem 
oraz przedsiębiorcą 

MGDS 



Proces powstawania MGDS 

Wstępna wersja MGDS, podłoże teoretyczne 

Ocena Sędziów Kompetentnych 

Pilotaż gier 

Proces standaryzacji i normalizacji 

GOTOWY ZESTAW GIER 



Podstawy teoretyczne
 Gry zostały stworzone w oparciu o teorię 

konstrukcji kariery Marka Savickasa, która:  

– kładzie nacisk na znaczenie narracji w procesie 
kształtowania kariery zawodowej,  

– podkreśla znaczenie przeszłości i teraźniejszości 
dla przyszłych wyborów, 

– wyraźnie akcentuje element rozwojowy, 
podkreślający wartość ciągłego konstruowania 
kariery zawodowej na różnych jej etapach. 



Podstawy teoretyczne
Wg Savickasa:  

• Wybór odpowiedniego zawodu to proces, 
który wymaga konstruowania i ciągłego  
rekonstruowania kariery  

• Karierę buduje się dzięki biograficznej 
refleksyjności – nadając specjalne znaczenie 
różnorodnym, wyselekcjonowanym 
doświadczeniom 



MGDS 
Pozwala odpowiedzieć na pytania dotyczące 

kariery zawodowej: 



Zestaw MGDS  
- możliwy do pobrania na stronie 

www.metodagier.pl 

Przewodnik 
metodyczny  

cz. 1 

Przewodnik metodyczny cz. 2 

Scenariusze  
18 gier 

Narzędzia 
diagnostyczne 

Zawiera: 
- opis metody, 
- sposób wdrażania, 
- zasady doboru gier do 
poszczególnych 
uczestników. 

Są to m.in.: 
- gotowe plansze do gry,  
- karty postaci,  
- zestawy arkuszy pracy, 
- itp. 

-znormalizowane, 
- sprawdzone pod kątem 
trafności i rzetelności, 
- skale autodiagnozy 
mogą być stosowane 
jako element gry lub 
niezależnie od niej. 



Scenariusz gry 
Skrócony opis gry 

Cel 

Opis grupy 

Założenia teoretyczne 

Warunku 
przeprowadzenia 

Materiały 

Czas trwania 

Szczegółowy scenariusz 

Możliwe modyfikacje 

Wskazówki praktyczne 

Załączniki 



MGDS 

FUNKCJONALNOŚĆ 

INTUICYJNOŚĆ PRZYSTĘPNOŚĆ 

ELASTYCZNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ 

Niecodzienny pomysł 
na scenariusz lekcji 

Można je przeprowadzić  
w dowolnym czasie  

i otoczeniu, dostosowując 
do potrzeb grupy 

Bezpłatny dostęp na stronie 
www.metodagier.pl 

Gry można 
przeprowadzać  

w każdych warunkach  
i w różnych grupach 

Przeprowadzenie gry nie wymaga 
żadnej specjalnej wiedzy ani 

rekwizytów i jest łatwe w realizacji 

Materiały do gier są proste w odbiorze 
zarówno dla uczniów, jak  

i prowadzących 

http://www.metodagier.pl/


Jak korzystać z gier? 

 



Gra „Koło fortuny” 

Wykształcenie 

 
Praca zawodowa 

 
Dodatkowe działalności 

 
Doświadczenia społeczne 

 
Umiejętności, talenty 

 
Szansa 

 



Jeśli chcesz położyć nacisk na diagnozę 



Gdy masz do czynienia z uczniami 
oporującymi 



Gdy masz do czynienia z grupą, która 
dobrze się zna 



Gdy chcesz położyć nacisk na 
kompetencje związane z poszukiwaniem 

pracy 



Dziękuję za uwagę! 

Kontakt: 
e-mail: sandra.debska@psg.edu.pl 


