
 

Projekt „PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-ZAWODOWE”- narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

NOTATKA PRASOWA DLA MEDIÓW 
 

 

Dobiegł końca projekt „PERSPEKTYWY Edukacyjno-Zawodowe – narzędzie diagnozy, 
edukacji i aktywizacji zawodowej” realizowany w okresie 3.03.2014r. – 30.06.2015r.  

 

W wyniku realizacji projektu PERSPEKTYWY Edukacyjno-Zawodowe stworzono i udostępniono uczniom szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych narzędzia i materiały metodyczne wspomagające świadome kształtowanie 
ścieżek edukacyjno-zawodowych i podejmowanie decyzji w zakresie dalszego kształcenia oraz zatrudnienia. 
Produkty projektu kierowane są również do doradców zawodowych, nauczycieli oraz rodziców. 
 

W projekcie zostało opracowane zintegrowane narzędzie PERSPEKTYWY służącego do: 
 Diagnozowania zainteresowań zawodowych, potencjału zawodowego oraz kompetencji przedsiębiorczych 

uczniów. 
 Informowania uczniów o perspektywach edukacyjno-zawodowych. 
 Aktywizowania uczniów w zakresie planowania i realizacji własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 
 

Narzędzie ma formę aplikacji komputerowej. Diagnoza odbywa się w środowisku gry diagnostycznej 2D lub 3D 
odwzorowującej typowe współczesne miejsca pracy. W środowisku 3D uczeń za pomocą własnego awatara 3D 
może zmierzyć się z zadaniami i testami diagnostycznymi wpisanymi w scenariusz gry fabularnej. 
 

Osoby korzystające z narzędzia mogą skorzystać m.in. z: 
 Galerii Zawodów, w której umieszczone zostały opisy zawodów oraz filmy przedstawiające 194 zawody 

objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. 
 Planera Kariery, pomagającego uczniom w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. 
 Poradników metodycznych dla uczniów i doradców. 
 

Rezultaty projektu można pobrać ze strony www.perspektywy 3d.pl 
 

Wśród udostępnionych rezultatów znajdują się: 
 APLIKACJA KOMPUTEROWA „PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-ZAWODOWE” 
 PORADNIK UCZNIA.PDF  
 PORADNIK DORADCY.PDF 
 FILMY O 194 ZAWODACH SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 
 MATERIAŁY PROMOCYJNE (m.in. ulotka, plakat, spoty wideo, artykuły naukowe) 
 

Projekt był realizowany przez konsorcjum firm: 
 GlobalFun Sp. o.o. | lider partnerstwa 
 Advantec Software ITC | partner 
 RatSquare | partner 
 

Przy projekcie pracowało grono pracowników naukowych z wiodących ośrodków  akademickich m.in. Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. 
 

Projekt został zrealizowany przy udziale i we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół z całej Polski. Ponad 30 szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział w współtworzeniu rozwiązań, testach, normalizacji 
i standaryzacji narzędzia, szkoleniach metodycznych oraz upowszechnianiu rozwiązań. 
 

W projekcie wzięło udział przeszło 200 firm i instytucji z różnych sektorów gospodarki współpracujących przy 
realizacji materiałów filmowych o zawodach. 
 

W projekcie uczestniczyło grono znanych polskich aktorów, którzy użyczyli postaciom w grze diagnostycznej 
swoich głosów. Wśród aktorów znaleźli się m.in. Krystyna Janda, Ewa Szykulska, Radosław Pazura, Dorota 
Chotecka, Jacek Kawalec i inni. Głosu postaci Dziennikarza w grze użyczył znany dziennikarz Jacek Żakowski. 
 

Projekt był zrealizowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. 
Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie. Poddziałanie  3.4.3. 
Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe. Nr. projektu WND-POKL-03.04.03-00-
7535/13. 
 
 

Więcej informacji: 

www.globalfun24.com 

tel.  22 498 15 38 

http://www.globalfun24.com/


 

Projekt „PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-ZAWODOWE”- narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

PRZYKŁADOWE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI PERSPEKTYWY 
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