
Europejski Konkurs na innowacyjne narzędzia i instrumenty poradnictwa zawodowego miał miejsce w 
okresie czerwiec-grudzień 2019. Konkurs miał na celu ulepszenie, uznanie i promowanie dobrych praktyk 
innowacyjnych narzędzi, gier interaktywnych, scenariuszy, metod, platform oraz innych cyfrowych i 
niecyfrowych narzędzi do gier, służącym poradnictwu zawodowemu. 
 
W konkursie mogli wziąć udział doradcy zawodowi ze wszystkich krajów europejskich. Otrzymaliśmy 38 
zgłoszeń najlepszych praktyk z 13 krajów. Profesjonalne jury oceniło otrzymane zgłoszenia pod kątem ich 
innowacyjności, wpływu i potencjału ich upowszechnienia.  
 
Zespół FUTURE z przyjemnością ogłasza zwycięzców:: 
 
Bułgaria 

• I miejsce: Karty trenerskie Transformika  
• II miejsce: Zaspokój swoje potrzeby, odkryj swoją karierę. Kreatywny zestaw narzędzi 
• III miejsce: Moja ścieżka kariery 

 
Niemcy: 

• I miejsce: Kontrola kariery z osobistym kursem wewnętrznym na targi edukacyjne 
• II miejsce: Psychometria Ariston  

 
Grecja: 

• I miejsce:  Dramat edukacyjny w poradnictwie zawodowym 
• II miejsce: Malowanie miejsc pracy przyszłości 
• III miejsce: Scrabble ze słowami związanymi z karierą 
• III miejsce: Karton przyszłości 

 
Włochy: 

• I miejsce: il brucofarfalla. Fanstasia per crescere 
• II miejsce: Opowieść o zawodach  
• II miejsce: Harmoonia: Ochroń Strażnika 

 
Polska: 

• I miejsce: Mapa karier - bezpłatne, interaktywne narzędzie do poradnictwa edukacyjnego i 
zawodowego 

 
Portugalia: 

• I miejsce: Talent Trivial  
• II miejsce: InKluD: Cyfrowa gra promująca umiejętności miękkie wśród zagrożonej młodzieży 
• III miejsce: Orient'Arte: Projekt psychoedukacyjny rozwoju osobistego i zawodowego z 

wykorzystaniem kina 
 
UK: 

• I miejsce: Panjango 
• II miejsce: Get Career Confident  
• III miejsce: Impact Gamers 

 
Kraje niebędące partnerami: 

• I miejsce: OpinTori internetowy serwis poradnictwa zawodowego (Finlandia) 



• II miejsce: Watchado - platforma orientacji zawodowej dla osób rozpoczynających pracę (Austria) 
• III miejsce: Podejmowanie lepszych decyzji zawodowych (Izrael)   
• Nagroda specjalna: Karty Zrównoważonej Kariery (Switzerland)  

 
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat, a ich narzędzia zostaną przedstawione na stronie internetowej 
Future Time Traveler i na Facebooku. 
 
Uczestnicy i zespoły, które przedstawiły najlepsze praktyki w każdym kraju, zostaną zaproszone do 
zademonstrowania swoich instrumentów podczas finałowej imprezy krajowej pod koniec 2020 roku. 
 
Nagrodzone narzędzia i gry zostaną zawarte w e-booku i będą promowane za pośrednictwem sieci 
Euroguidance w całej Europie. 
 
Zwycięzca z każdego kraju i zwycięzca międzynarodowego konkursu wezmą udział w wizycie studyjnej, którą 
poprowadzi Aspire-Igen, brytyjskie centrum Euroguidance. 
 


