
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
Newsletter  
 
Uniwersytet Łódzki przeprowadził w ostatnim czasie trzy wydarzenia demonstracyjne powiązane z 
projektem FUTURE: 5.06 w Długopole Zdrój, 25.06 w Łodzi, oraz 05.10 również w Łodzi w ramach 
ogólnopolskiego projektu Noc Innowacji 2019. Wydarzenia zgromadziły ponad 120 osób -  nauczycieli 
szkół podstawowych, gimnazjum, licealnych i akademickich; przedstawicieli poradni psychologiczno-
pedagogicznych,  centrów Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; ekspertów poradnictwa 
zawodowego, oraz młodzież w wieku 13-19 lat. 
 
 
 
 



 
 
Podczas wydarzeń przedstawiliśmy innowacyjną grę karierową w wirtualnym świecie 3D, której celem 
jest zapoznanie młodych ludzi z zawodami i umiejętnościami przyszłości oraz pokazanie, w jaki sposób 
grace zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez różne misje i wyzwania.  
 

 
 



Gra Future Time Traveller to europejski projekt innowacyjny, łączący wskazówki dotyczące kariery w 
przyszłych zawodach z nauką opartą na grach w środowisku wirtualnego świata 3D. Gracze uczestniczą ze 
swoimi awatarami w grze, która teleportuje ich w 2050 r., aby odkryć, jak zmieni się świat pracy. Misje i 
wyzwania w grze pomagają uczestnikom dowiedzieć się o zawodach przyszłości i rozwinąć wiele 
umiejętności zawodowych w tym samym czasie. 
Szczegółowa instrukcja i instrukcja gry są dostępne na stronie projektu: http://future-time-traveller.eu/ 
 

 
 
 
Uczestnicy wydarzenia wzięli również udział w warsztatach poświęconych innowacjom zawodowym, 
podczas których wymienili dobre praktyki i udało im się wygenerować pomysły dotyczące nowych gier i 
narzędzi kariery. Podczas warsztatów udostępniono wiele przydatnych wskazówek i inspirujących 
dobrych praktyk dotyczących uczenia się opartego na grach podczas poradnictwa zawodowego. 
Prezentacje z wydarzenia są dostępne tutaj: http://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/  
 
 
Oto informacje zwrotne od uczestników demonstracji FUTURE w Łodzi: 
 
„Bardzo przydatny dzień informacyjny! Ogólna idea projektu Future jest imponująca, ale byłem 
całkowicie zaskoczony pokazanymi wynikami i opracowanymi narzędziami. 
Chciałbym, aby wokół tej inicjatywy i jej wdrażania było więcej „hałasu”, aby kontynuować wysiłki i 
wyciągnąć więcej wysiłków, aby je zaangażować. Projekt może wypełnić lukę między edukacją a 
praktycznymi wymaganiami gospodarki i przemysłu. ” 

http://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/


 
 
Aby wspierać innowacje w zakresie poradnictwa zawodowego, do 31.12.2019 partnerstwo FUTURE 
ogłasza Europejski Konkurs na innowacyjne narzędzia i instrumenty poradnictwa zawodowego. Konkurs 
ma na celu ulepszenie, rozpoznanie i promowanie dobrych praktyk innowacyjnych narzędzi, gier 
interaktywnych, scenariuszy, metod, platform i innych cyfrowych i niecyfrowych instrumentów opartych 
na grach do poradnictwa zawodowego, informacji i poradnictwa. Jest otwarty dla specjalistów doradztwa 
zawodowego ze wszystkich krajów europejskich. Wniosek jest wysyłany pocztą elektroniczną do 31 
grudnia 2019 r. 
 
Dowiedz się więcej pod tym adresem –  
 
http://future-time-traveller.eu/pl/konkurs-na-innowacyjne-uslugi-zwiazane-z-kariera-zawodowa/   
 
 

http://future-time-traveller.eu/pl/konkurs-na-innowacyjne-uslugi-zwiazane-z-kariera-zawodowa


 
 
Aby wspierać aktywne uczestnictwo i upodmiotowienie młodych ludzi, konsorcjum partnerów 
zorganizowało w 7 krajach partnerskich konkurs Kapsuła czasu „Zawody przyszłości” dla młodych ludzi w 
wieku 13–19 lat. Ten konkurs zachęca młodych ludzi do zastanowienia się, jakie przyszłe miejsca pracy, 
wyzwania, umiejętności i miejsca pracy mogą się pojawić. Uczestnicy mogą opisać swoje pomysły na 
przyszłe prace w formie krótkiego tekstu, 1-minutowego wideo lub krótkiej prezentacji. Zwycięzcy 
otrzymają ładowarkę słoneczną, kamerę sportową i głośniki Bluetooth. Termin upływa 31 grudnia, a 
młodzi ludzie mogą wziąć udział w grze lub przesłać swoje pomysły bezpośrednio za pomocą formularza 
zgłoszeniowego tutaj. 
 
PL - http://future-time-traveller.eu/pl/mission-6-pl/   
 
  
 

 

http://future-time-traveller.eu/pl/kapsula-czasu-zawody-przyszlosci/
http://future-time-traveller.eu/pl/mission-6-pl/

