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GRA BIZNESOWA
Gra Biznesowa to gra polegająca na kierowaniu wirtualną firmą funkcjonującą na
konkurencyjnym rynku. KaŜda z druŜyn biorących udział w grze pełni rolę zarządu swojego
przedsiębiorstwa. Gracze podejmują decyzje dotyczące róŜnych aspektów zarządzania firmą:
marketingu, rozwoju i badań rynku, zaopatrzenia, logistyki, produkcji, budŜetu, zasobów
ludzkich oraz sprzedaŜy detalicznej. Decyzje te są następnie przetwarzane i analizowane przez
system w celu ustalenia ogólnych trendów biznesowych.
Gra Biznesowa odtwarza rzeczywiste środowisko biznesowe, w którym gracze dąŜą do
określonego celu poprzez zastosowanie właściwych strategii i wiedzy oraz zgodnie z
obowiązującymi zasadami.
To niepowtarzalne doświadczenie, które motywuje, wyostrza percepcję i poprawia pamięć.
Idea gry opiera się na teorii „uczenia się poprzez praktykę” w wirtualnym, pozbawionym
elementu ryzyka środowisku (np. gracze nie mogą stracić pieniędzy).
Gra daje moŜliwość zdobycia autentycznego doświadczenia: nauka odbywa się w sposób
bezpośredni, dzięki czemu gracze mogą uzyskać lepsze rezultaty w porównaniu z tradycyjnym
przekazem podczas typowych lekcji.
Gra Biznesowa tworzy środowisko oparte na idei uczenia się, w którym kluczową rolę odgrywa
uczeń.
INNOWACYJNE ASPEKTY GRY BIZNESOWEJ
Gra Biznesowa to narzędzie innowacyjne, poniewaŜ:
- uczeń odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się- moŜe zwiększyć swój potencjał,
udoskonalić umiejętności i kompetencje oraz dowiedzieć się jak lepiej sprostać
wymaganiom rynku pracy
- powstała w oparciu o metodologię polegającą na stosowaniu technik rozwiązywania
problemów w rzeczywistych sytuacjach w celu znalezienia nowych rozwiązań oraz
rozwoju osobistych kompetencji
- wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne w celu opracowania
atrakcyjnego, indywidualnego podejścia w procesie uczenia się
CELE
Gry stanowią waŜne narzędzie dydaktyczne, poniewaŜ pomagają rozwijać wyobraźnię i
zwiększają motywację.
W szczególności, Gra Biznesowa pozwala:
- opanować techniki zarządzania
- zrozumieć strategie i działania biznesowe
- nauczyć się postępować w sytuacjach ryzykownych
- rozwinąć umiejętności podejmowania szybkich i efektywnych decyzji
- rozwinąć umiejętności miękkie (przywództwo, praca w grupie…)
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z pedagogicznego punktu widzenia, Gra Biznesowa wspiera rozwój efektów kształcenia w
zakresie:
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Umiejętności miękkich
o Umiejętności relacyjne nabyte w rzeczywistym środowisku zachęcającym do
współpracy. Decyzje są podejmowane wspólnie, tak jak wspólne są zwycięstwa i
poraŜki, co pozytywnie wpływa na atmosferę podczas zajęć.
o Umiejętności rozwiązywania problemów (pięć etapów): postawienie problemu,
rozstrzygnięcie problemu, rozwiązanie problemu, podjęcie decyzji i realizacja
postanowienia
o Autonomia i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji w kontekście rywalizacji na
rynku, nawet jeśli jest to tylko rynek wirtualny
Wiedzy w następujących obszarach:
o Logika, matematyka, informatyka
o Strategie marketingowe
o Zarządzanie przedsiębiorstwem
o Zarządzanie finansami (w Estonii)
o Administracja (w Estonii)
o Zarządzanie personelem (w Estonii)
o Ekonomia (Rumunia)
Kompetencji, poniewaŜ wirtualne środowisko pozwala na:
o wdraŜanie ich podczas wykonywania rzeczywistych zadań
o testowanie poziomu ich opanowania i moŜliwości przenoszenia na inne obszary
o opracowanie i wdroŜenie biznes planu dla małych i średnich przedsiębiorstw
o moŜliwość praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w zakresie ekonomii

METODOLOGIA UCZENIA SIĘ
Gra Biznesowa powstała w oparciu o metodologię odnoszącą się do trzech obszarów kształcenia:
wiedza (umiem), umiejętności (potrafię) i zachowania (wiem jak).

PLANUJ

(opracuj strategie)

DZIAŁAJ (poziom operacyjny)
SPRAWDŹ (analiza rezultatów)
REAGUJ (inicjowanie działań korygujących)

Rys. 1
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Model został opracowany zgodnie z załoŜeniami teorii Kolba dotyczącej uczenia się poprzez
doświadczenie (Cykl Kolba). Na cykl składają się cztery róŜne etapy uczenia się poprzez
doświadczenie:
- Pierwszy etap dotyczy konkretnych doświadczeń uczącego się
- Drugim etapem jest refleksja nad doświadczeniem
- Trzeci etap polega na konceptualizacji doświadczeń
- Czwarty etap to zastosowanie wiedzy w praktyce poprzez działania, z których wypływają
nowe doświadczenia. W ten sposób inicjowany jest kolejny cykl.
METODY NAUCZANIA
W metodzie nauczania wykorzystywanej w Grze Biznesowej moŜna wyróŜnić pięć kroków:
- wstępna prezentacja wyjaśniająca zasady gry
- “turniej testowy” (zwykle składa się z dwóch kwartałów) – pozwala uczniom zapoznać
się z grą
- krótki instruktaŜ z opisem trendów turniejowych, zawierający cenne informacje
strategiczne przydatne podczas rozgrywki
- oficjalny turniej (zwykle 6/8 kwartałów), w którym rywalizują ze sobą gracze podzieleni
na druŜyny
- instruktaŜ końcowy, w którym dokonana jest analiza trendów rynkowych oraz trafionych i
nietrafionych decyzji. Z powodu duŜego znaczenia, jakie odgrywa Gra Biznesowa w
procesie uczenia się, instruktaŜ pomaga lepiej zrozumieć i ocenić podjęte podczas gry
decyzje.
Prezentacja
Nauczyciel wyjaśnia zasady gry
biznesowej

FAZA TESTOWA
Uczniowie zapoznają się z grą

BIEśĄCY MONITORING
Nauczyciel pomaga uczniom w trakcie gry

TURNIEJ
Organizowany na poziomie szkoły
lub klasy

MONITORING KOŃCOWY
Analiza podjętych decyzji, wręczenie
nagród

Rys. 2
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Metodologia na jakiej opiera się Gra Biznesowa składa się z czterech typów narzędzi
dydaktycznych wyróŜnionych przez Elio Damiano:
- narzędzia symboliczne: zajęcia typu face-to-face
- narzędzia graficzne: wykorzystywanie obrazów, wykresów, tabel
- narzędzia analogiczne: symulacje
- narzędzia aktywne: uczenie się poprzez praktykę
WYKORZYSTANIE GRY BIZNESOWEJ W PROCESIE UCZENIA SIĘ
Wykorzystanie Gry Biznesowej pozwala na:
- współpracę w procesie dąŜenia do wspólnego celu (zwycięstwo)
- przezwycięŜanie trudności w nauce oraz poszerzanie horyzontów poprzez działanie w
wirtualnym środowisku
- udzielanie natychmiastowych informacji zwrotnych: kaŜdy popełniony błąd pełni rolę
dydaktyczną
- przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych
o Wspieranie metod pracy opartych głównie na technikach rozwiązywania
problemów
o Działania skierowane na osiągnięcie realnych, konkretnych celów poprzez zbiór
procedur i konkretnych zadań
o Dobrze zaplanowane działania motywacyjne
o Promocja ściślejszej współpracy pomiędzy szkołami a rynkiem pracy
o ZaangaŜowanie nauczycieli/ szkoleniowców w celu wpierania róŜnych stylów
uczenia się. Czasem moŜe zaistnieć potrzeba zaangaŜowania większej liczby
nauczycieli, w celu wyjaśnienia danego zagadnienia w inny sposób
o Przedstawienie systemowej perspektywy biznesowej
WYKORZYSTANIE GRY BIZNESOWEJ W PROCESIE UCZENIA SIĘ
- Uczeń powinien dokonać analizy danych i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje.
W ten sposób odgrywa on wiodącą rolę w procesie uczenia się: jest odpowiedzialny za
podejmowane autonomicznie decyzje, uczy się poprzez aktywne działanie oraz
współdziała z innymi.
- Nauczyciel/ Trener nie powinien przekazywać wiedzy w sposób mechaniczny, ale tak,
aby stała się ona atrakcyjna dla ucznia. W ten sposób nauczyciel staje się swoistym
katalizatorem- wywołuje określone reakcje, ale sam bezpośrednio nie interweniuje.
Zachęca jedynie do nauki i wspiera ucznia w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji
niezbędnych do samodzielnego korzystania z gry. Jego zadaniem jest takŜe zaŜegnywanie
ewentualnych sporów oraz pomoc w zakresie rozwiązywania problemów oraz odkrytych
silnych i słabych stron.
- Partnerzy i interesariusze zaangaŜowani w fazę testową: osoby zatrudnione w biznesie i
administracji (w Holandii równieŜ w handlu detalicznym i hurtowym oraz w przemyśle
włókienniczym); osoby pragnące się przekwalifikować, decydenci polityczni, uznający
Grę Biznesową jako dobrą praktykę, moŜliwą do wykorzystania w róŜnych branŜach w
celu rozwinięcia przedsiębiorczości
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ZASTOSOWANIE
Gra Biznesowa została opracowana z myślą o osobach kształcących się w następujących
dziedzinach: zarządzanie biznesem, finanse, ekonomia i rachunkowość, w ramach 4 i 5 poziomu
Krajowych i Europejskich Ram Kwalifikacji (KRK i ERK). Oznacza to, Ŝe znajomość zagadnień
z zakresu zarządzania biznesem, finansów i ekonomii jest bardzo waŜna aby uczeń mógł w pełni
wykorzystać moŜliwości gry.
Gra Biznesowa moŜe być wykorzystana w róŜnych obszarach edukacyjnych i szkoleniowych.
PoniŜej znajduje się opis moŜliwości zastosowania gry w poszczególnych krajach partnerskich.
Estonia
- Szkoła średnia, poziom ERK 4 i 5
- Klasy o profilu ekonomicznym w szkołach typu gimnazjum
- Szkoły zawodowe
- Szkoły wyŜsze, poziom ERK 4 i 5
Francja
- Szkoły średnie na czwartym poziomie edukacyjnym (ERK 4): Première/Terminale STMG,
Bacs professionnels tertiaires
- Technikum, trzeci poziom edukacyjny (ERK5): BTS/DUT
- Szkolenia zawodowe (praktyki), poziom trzeci i czwarty (ERK 4 i 5)
- Szkoły dla dorosłych
Włochy
- Secondary education (upper secondary schools) – fourth and fifth years
- Szkoła średnia- czwarta i piąta klasa
- w technikum - profil ekonomiczny, w szkołach zawodowych- usługi biznesowe, w
liceum- nauki społeczne
- w pozostałych szkołach technicznych
- w CLIL (Zintegrowane nauczanie językowe)
- Praktyki szkolne, szczególnie Impresa Formativa Simulata (IFS)
- Szkolnictwo wyŜsze pozauniwersyteckie
- IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore
- ITS – dwuletnie kursy w zakresie:
- nowych technologii w dziedzinie: mechaniki, przemysłu spoŜywczego, wsparcia
biznesowego, informacji, mody i budownictwa
- nowych technologii w dziedzinie: energooszczędności, zrównowaŜonego transportu,
innowacyjnych technologii dla dziedzictwa kulturowego – turystyka, ICT.
Holandia
- Szkoły zawodowe (mbo), poziom 3 i 4 (ERK 3/4)
- Szkoły zawodowe na poziomie 5 (Associate Degree), MŚP
- Szkolnictwo wyŜsze (hbo) na poziomie 5
- Jako metoda nauczania przedsiębiorczości (Certificate Entrepreneurship CE)
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Polska
- Szkoły ponadgimnazjalne, szczególnie
- technikum
- liceum- klasy o profilach ekonomicznych
- szkoły zawodowe
Portugalia
- Formy kształcenia i szkolenia na poziomie 4 (KRK i ERK) skierowane do młodzieŜy i osób
dorosłych, a zwłaszcza:
- edukacja i szkolenia
- praktyki i staŜe
- kursy zawodowe
- specjalistyczne dydaktyczne kursy artystyczne
- szkoły policealne (kursy specjalistyczne, poziom 5 ERK i KRK)
- pozostałe typy kursów
Rumunia
- Szkoły średnie niŜszego i wyŜszego typu
- O profile ekonomicznym
- Technikum
- Licea ogólnokształcące
- Szkoły wyŜsze
- ekonomiczne
- techniczne
Słowenia
- Szkoły średnie – wszystkie profile zawierające elementy wiedzy, biznesu i
przedsiębiorczości
- licea ogólnokształcące – czwarta (ostatnia) klasa
- technikum – czwarta (ostatnia) klasa, usługi biznesowe
- szkoły zawodowe – trzecia (ostatnia) klasa
- Szkoły wyŜsze – wszystkie kierunki związane z ekonomią, przedsiębiorczością itp.
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ANEKS
Gra Biznesowa – specyfikacje techniczne
Program został napisany w Javie i wykorzystuje technologię Servlet poprzez framework Struts.
Interfejs został napisany w języku HTML przy wykorzystaniu danych uzyskanych w czasie
rzeczywistym. Dzięki temu strony mogą być interpretowane przez dowolną przeglądarkę czy
platformę.
Gra jest oparta na architekturze klient-serwer. Aby uzyskać dostęp do programu, wymagane jest
połączenie z Internetem oraz przeglądarka (Opera, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google
Chrome, Safari, itp.). Wybór takiej architektury oraz obiektowego języka programowania (Java)
pozwolił na osiągnięcie następujących celów:
- mobilność: program, jako aplikacja dostępna w sieci, moŜe zostać uruchomione na dowolnej
platformie
- łatwa konfiguracja: jest to program parametryczny, a więc łatwo go dostosować do
wymagań klienta
Fakt, Ŝe gra powstała jako aplikacja internetowa ma tę zaletę, Ŝe moŜe z niej korzystać duŜa
liczba uŜytkowników. Obiektowy język programowania ułatwia równieŜ przeprowadzenie fazy
testowej.
Infrastruktura, w ramach której powstała aplikacja opiera się na standardowych technologiach,
takich jak:
- TCP/IP i protokoły http
- Architektura czterowarstwowa
- Platforma programistyczna J2EE (Java 2 enterprise edition)
- Programowanie obiektowe
System jest oparty na architekturze wielowarstwowej, która pozwala na rozdzielenie
uŜytkowników i programu. Do podstawowych cech naleŜą: technologia internetowa,
niezawodność, elastyczność, łatwość utrzymania, oddzielenie funkcji od zarządzania danymi i
silny nacisk na uŜyteczność. Architektura wielowarstwowa (rys. 3) jest uwaŜana za najlepsze
rozwiązanie w tworzeniu aplikacji wielouŜytkownikowych.
Przy wykorzystaniu tego rodzaju architektury, aktywność komputera uŜytkownika moŜe zostać
zredukowana, a bezpieczeństwo bazy danych zwiększone. Klient, w celu zachowania spójności
danych i prawidłowego przeprowadzenia gry nie ma bezpośredniego dostępu do serwera bazy
danych, ale łączy się z serwerem internetowym przez przeglądarkę, która interpretuje strony
widziane przez uŜytkownika na ekranie. Dostęp do bazy danych mają wyłącznie administratorzy
i tylko oni mogą modyfikować dane w niej zawarte.

10

Presentation

Web sever
Businss Logic
Application
server

Database Server
Database

Rys. 3: architektura wielowarstwowa
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