
 
 

 
 

 

GRA KOMPETENCJI 
6 graczy 

80  Kart kompetencji 

70 Kart pracy 

 

Instrukcja 

GRA KOMPETENCJI pozwala przybliżyć uczestnikom wagę umiejętności miękkich podczas wyboru 

zawodu. Nie zawsze każdy typ pracy jest dla nas odpowiedni, warto, abyśmy zdawali sobie sprawę z 

tego, że będąc osobą nieśmiałą nie będziemy komfortowo czuli się w roli przedstawiciela 

handlowego, a osoba łaknąca kontaktu z ludźmi w spokojnej pracy w bibliotece. 

Podczas gry, każdy z uczestników będzie musiał użyć swoich kompetencji (KART KOMPETENCJI), aby 

otrzymać pracę (KARTY PRACY). Jeden z uczestników zostaje pracodawcą szukającym nowego 

pracownika. Chce zatrudnić jednego/jedną z Was.  

Gra nie dotyczy indywidualnych kompetencji graczy, ale polega na dopasowaniu odpowiednich 

kompetencji (KART KOMPETENCJI) do odpowiednich zawodów (KART KOMPETENCJI) 

Przygotowanie: 

 Karty  pracy leżą na stole. 

 Karty kompetencji leżą pogrupowane na kolory. 

 Każdy z graczy wybiera 8 kart (z każdej grupy po 1 karcie). 

 W każdej z rund jedna osoba jest pracodawcą. 

 

Przebieg gry: 

 Pracodawca wybiera 3 karty pracy (nie pokazuje ich pozostałym uczestnikom).  Wybiera 

jedną i kładzie na stół. 

 Po wyborze karty, pracodawca opisuje jakie umiejętności, jego zdaniem, są wymagane na 

danym stanowisku. 

 Pozostali gracze wybierają spośród swoich kart tylko jedną, która ich zdaniem najlepiej 

pasuje do karty pracy. 

 Kiedy wszyscy gracze wybiorą kartę kompetencji kładą ją odwróconą przed sobą. 

 Wszystkie kompetencje są odczytywane na głos. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 Gracze uzasadniają wybór swojej karty. Rozpoczyna osoba siedząca z lewej strony 

pracodawcy. 

 Po wysłuchaniu wszystkich uzasadnień, pracodawca wybiera kartę kompetencji, która 

najbardziej odpowiada karcie pracy. Dopuszczalna jest dyskusja wszystkich uczestników gry 

podczas wyboru  

 Osoba, która położyła zwycięską kartę kompetencji dostaje prace - otrzymuje kartę pracy 

jako punkt. 

 Kolejna osoba zostaje pracodawcą. 

 Gracze mogą wymienić karty kompetencji, ale nie muszą.  Wymieniane karty umieszczane są 

pod spodem stosików z kartami. 

 

Kto wygrywa grę? 

Osoba która pierwsza zdobędzie 3 karty pracy. 

 

 

 


