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Jocul de afaceri (BG)
BG este un joc serios care simulează conducerea unei companii
virtuale care acţionează pe o piaţă concurenţială. Jocul include
o competiţie şi echipele implicate sunt responsabile de
conducerea unei companii. Jucătorii reprezintă piaţa şi iau
decizii în toate domeniile de management al afacerii:
marketing, cercetare si dezvoltare, aprovizionare, logistică,
producţie, finanţe, resurse umane, comerţul cu amănuntul.
Deciziile jucătorilor sunt analizate şi prelucrate cu scopul de a
arăta tendinţele generale ale afacerii.
BG este un instrument care permite recrearea unor situaţii reale
de viaţă în care jucătorii trebuie să atingă un obiectiv final prin
aplicarea unor strategii adecvate şi a cunoştinţelor specifice
respectând în acelaşi timp un set de reguli.
BG oferă o experienţă virtuala neobişnuită şi uimitoare care îl
motivează pe utilizator, îi ascute percepţia vizuală şi atenţia,
dar îi imbunătăţeşte şi memoria.
BG are la bază teoria "învăţarea prin practică" într-un mediu
virtual fără risc (de exemplu, jucătorii nu pot pierde bani).
BG oferă şansa de a internaliza o experienţă reală: învăţarea
este mult mai rapidă şi, astfel, permite utilizatorilor să obţină
rezultate mai bune în comparaţie cu simpla achiziţionare pasivă
de noţiuni în timpul unei lecţii faţă în faţă.
BG creează o situaţie ipotetică bazată pe învaţare: elevul joacă
un rol principal într-un mediu de colaborare.
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Aspectele inovatoare ale BG
BG este un instrument inovator, deoarece:
• elevul joacă un rol important în procesul de învăţare, îşi poate
îmbunătăţi potenţialul, îşi poate dezvolta mai multe abilităţi şi
competenţe, poate să cunoască şi să se pregătească mai bine
pentru nevoile şi indicatorii specifici de pe piaţa forţei de
muncă
• se bazează pe o metodologie menită să aplice tehnici de
rezolvare a problemelor în situaţii reale de viaţă, cu scopul de a
găsi soluţii noi şi, în acelaşi timp de a dezvolta competenţe
operaţionale, intuitive şi logice
• utilizează TIC pentru a stabili abordări atractive şi
personalizate într-un proces eficient de învăţare
Obiectivele învăţării
Jocurile serioase sunt instrumente importante de învăţare,
deoarece acestea îmbunătăţesc imaginaţia şi motivaţia.
Posibilitatea de a juca oferită oamenilor, atât la nivel individual
cât şi colectiv furnizează un stimul şi recompense emoţionale
foarte intense.
Mai exact, BG permite:
• învăţarea tehnicilor de management de afaceri
• o mai bună orientare către o abordare strategică şi către
întelegerea problemelor referitoare la diferite funcţii de afaceri
• familiarizarea cu situaţii riscante şi nesigure
• îmbunătăţirea abilităţilor de luare a deciziilor cu privire la
actualitatea şi eficacitatea deciziilor luate
• dezvoltarea abilităţilor sociale / interpersonale
ale
participanţilor (leadership, lucrul în echipă ...).
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Rezultatele învăţării
Din punct de vedere pedagogic, BG sprijină dezvoltarea
rezultatelor învăţării în termeni de:
• Abilităţi sociale/ interpersonale
- Abilităţi relaţionale dobândite în contexte de învăţare
semnificative care încurajează procesele de colaborare.
Alegerile şi deciziile, la fel ca şi realizările şi esecurile, sunt
împărtăşite, făcând climatul în clasă mai pozitiv, mai interesant
si mai profitabil
- Abilităţi de rezolvare de probleme (pe baza unui proces în
cinci etape): prezentarea problemei, discutarea problemei,
rezolvarea problemei, analiza deciziei şi luarea deciziei
- Autonomie şi responsabilitate în luarea deciziilor şi
prezenţa în competiţie pe o piată reală a muncii, chiar dacă una
virtuală
• Cunoştinţe în următoarele domenii:
- Logica, Matematica si Informatica
- Strategii de marketing
- Administrarea afacerilor
- Management financiar (în Estonia)
- Administrarea Afacerilor (în Estonia)
- Managementul personalului (în Estonia)
- Economie (România)
• Competenţe, deoarece mediul virtual permite:
- punerea în aplicare a acestora în îndeplinirea sarcinilor
reale
- testarea nivelului de stăpânire şi transferabilitate a acestora
în contexte diferite
- proiectarea şi implementarea Planului de Afaceri pentru
IMM-uri
- studenţilor să aplice conceptele teoretice de la diverse
materii economice şi să facă conexiuni între ele
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Metodologia de învăţare
BG se bazează pe o metodologie care acoperă trei domenii de
învăţare: cunoştinţe (a şti), competenţe (a putea),
comportamente (a şti cum să se comporte).

Figura 1

Modelul BG urmează teoria lui Kolb a învăţării experienţiale
(Ciclul Kolb). Ciclul cuprinde patru etape diferite de învăţare
din experienţă şi toate etapele trebuie urmate în ordine
pentru ca învătarea să aibă loc cu succes:
• experienţa concretă care vizează o implicare completă în
situaţii noi
• observaţia reflectivă ce vizează analiza experienţelor
prin observaţie cu perspective multiple
• conceptualizarea abstractă care vizează integrarea
conceptelor şi teoriilor
• experimentarea activă care vizează testarea ipotezei
printr-o acţiune care provoacă efecte, noi situaţii şi probleme.
Apoi, un nou ciclu poate începe.
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Metoda de predare
În BG metoda de predare se bazează pe cinci paşi:
• o prezentare iniţială care explică ce este un joc de afaceri,
descrie procedurile de joc şi scenariul
• un "turneu de încercare" (de obicei, format din 2 perioade de
joc), care este util pentru că permite jucătorului să se
familiarizeze cu jocul
• o scurtă sesiune de informare care descrie tendinţa turneului
şi furnizează informaţii utile pentru utilizatori, în scopul de a-şi
îmbunătăţi strategia în vederea competiţiei oficiale
• turneul oficial (de obicei 6/8 perioade de joc) în care
participanţii, împărţiţi în echipe, se vor înfrunta pe aceeaşi
piaţă
• o sesiune de raportare finală, care are ca scop analiza
tendinţelor pieţei, a alegerilor corecte şi a greşelilor. Datorită
importanţei joacului de afaceri (BG) în procesul de învăţare,
sesiunea de raportare este foarte utilă pentru a înţelege şi a
evalua deciziile luate în timpul competiţiei.
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Figura 2
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Metodologia BG se referă la cele patru tipuri de mediatori
didactici identificati de Elio Damiano:
• mediatori simbolici: lectii faţă-în-faţă
• mediatori iconici: utilizarea de imagini, grafice, diagrame
• mediatori analogici: dramatizări, simulări
• mediatori activi: învăţarea prin practică.
Utilizarea B G în procesul de învăţare
Utilizarea BG permite:
• încurajarea unui mediu de lucru colaborativ în vederea
atingerii unui obiectiv comun specific (câştigarea competiţiei)
• depăşirea dificultăţilor cognitive ale elevilor şi lărgirea
orizonturilor, chiar dacă într-un mediu virtual şi prin cursuri
combinate ( atât faţă în faţă cât şi on-line)
• asigurarea feedback-ul imediat şi sistematic: greşeala este un
pas de învăţare care nu distrage atenţia de la scopul final
• realizarea unor activităţi de "laborator" care:
- promovează o metodă de lucru bazată în principal pe
rezolvarea de probleme
- se bazează pe orice activităţi voite care vizează
realizarea unui rezultat real şi concret prin intermediul unui set
de proceduri şi activităţi specifice gestionate de către cursant şi
important pentru el / ea
- constau în activităţi bine construite şi motivante care
implică plăcerea de a descoperi în contexte diferite si complexe
- încurajează relaţii mai strânse între şcoli şi companii
(nu în Franţa, Olanda şi Polonia)
- promovează implicarea profesorului / formatorului
cu scopul de a îmbunătăţi stilurile diferite de învăţare ale
cursanţilor. Uneori este necesar să se implice mai multe cadre
didactice / formatori pentru a explica un domeniu din diferite
puncte de vedere
- furnizează o perspectivă sistematică de afaceri
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Grupuri ţintă
 Cursantul trebuie să identifice şi să analizeze datele
furnizate de către sistem şi să ia deciziile cele mai
potrivite şi cele mai corecte. Astfel, el joacă un rol
important în procesul de învăţare: cursantul este
responsabil şi autonom în luarea deciziilor, învaţă
făcând şi cooperează cu ceilalţi.
 Profesorul / formatorul nu trebuie să explice conţinutul
învăţării într-un mod mecanic, ci să îi stimuleze pe
elevi. Într-adevăr, profesorul / formatorul devine un
catalizator pentru învăţare şi el provoacă reactii, dar nu
intervine direct; profesorul, de asemenea, încurajează
învăţarea şi îl ghidează pe elev pe tot parcursul
procesului de învăţare pentru a dobândi cunoştinţele şi
competenţele necesare pentru a juca BG autonom.
Formatorul trebuie să medieze conflictele şi să-i ajute
pe elevi să găsească soluţii la probleme şi să identifice
punctele forte şi punctele slabe.
 Toţi partenerii şi părţile interesate implicate în faza de
testare: lucrători din domeniile afaceri şi administrare
(în Olanda, de asemenea, industria de textile retail si
en-gros); persoane fizice care doresc reconversie sau
formare profesională; factori de decizie care ar putea
considera BG ca o bună practică ce urmează să fie
aplicată în diferite sectoare şi contexte, în scopul de a
promova dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale.
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Domeniile de aplicare ale BG
BG a fost conceput pentru a fi utilizat de către cursanţii
din domeniile Administrarea afacerilor, Finanţe, Economie şi
Contabilitate, aflati la un nivel de 4 - 5 al cadrelor de calificare
naţionale şi europene (CNC/ NQF si CEC/ EQF), ceea ce
înseamnă că, cunoştinţele anterioare şi întelegerea
managementului afacerilor, financiar şi a problemelor
economice sunt esenţiale pentru a permite cursanţilor să
utilizeze BG în cel mai bun mod. Deci, atâta timp cât aceste
cerinţe prealabile sunt îndeplinite, BG poate fi utilizat pentru a
dezvolta cunoştinţele şi competenţele identificate în secţiunile
de mai sus.
BG poate fi utilizat în diferite contexte educaţionale şi de
formare.
Ceea ce urmează este o scurtă descriere a acestor domenii de
aplicare în ţările partenere
Estonia
 Învătământ secundar, nivelurile CEC/ EQF 4 şi 5
- Clase specializate în economie la liceele teoretice
- Şcoli profesionale
 Învăţământ superior, nivelurile CEC /EQF 5 şi 6
Franţa
 Învăţământ secundar la nivelul IV (CEC/ EQF 4):
Primar / terminal pentru STMG, Bacalaureat
professional terţiar
 Învăţământ tehnic la nivelul III (CEC /EQF 5): BTS /
DUT
 Formare profesională prin ucenicie la nivele III şi IV
(CEC / EQF 5 şi 4)
 Formarea continuă a adulţilor
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Italia


Învăţământ secundar (şcoli din învăţământul secundar
superior) - al patrulea şi al cincilea an
în colegii tehnice - sectorul economic, în şcoli
profesionale - profilul afaceri; liceu - ştiinţe sociale
de asemenea, în alte colegii tehnice - licee şi
şcoli profesionale tehnologice
în metoda de învăţare CLIL (Invăţarea integrată
a limbiilor străine şi a conţinuturilor)
în experienţele de tip şcoală-muncă, în special
în metoda Impresa Formativa Simulata (IFS)
 Învăţământ superior non-universitar
- IFTS - Istruzione e formazione Tecnica Superiore
- ITS - educaţie postliceală de doi ani de în următoarele
şase domenii tehnice:
✤ Noi tehnologii pentru "fabricat în Italia": mecanică,
industria alimentară, consiliere în afaceri, informaţii şi
consiliere, modă, construcţii
✤ Tehnologii moderne, Eficienţă energetică, Transport
durabil; Tehnologii inovative pentru patrimoniul cultural Turism; TIC.
Olanda
 Învăţământ secundar profesional (mbo) pe nivelurile 3 şi 4
(CEC/ EQF 3/4)
 Învăţământ secundar profesional la nivelul 5 (Diploma),
IMM-uri
 Învăţământ superior (hbo), la nivelul 5
 Ca metodă de învăţare a antreprenoriatului (Certificat de
Antreprenoriat CE )
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Polonia
 Învăţământ secundar superior, în special
- şcoli tehnice
- licee teoretice - clase cu specializarea de antreprenoriat şi
economie
- şcoli profesionale

Portugalia
 Educaţie profesională iniţială şi cursuri de formare
profesională la nivel 4 (CNC/ NQF şi CEC / EQF),
direcţionate către tineri sau adulţi, în următoarele tipologii
de formare profesională:
- Cursuri de formare
- Cursuri de ucenicie
- Cursuri profesionale
- Cursuri artistice specializate de predare
 Învăţământ superior postliceal non-universitar (cursuri de
specializare tehnologică de nivel 5 CNC/ NQFsi CEC /
EQF)
 Alte cursuri de formare profesională (ex: educaţie şi
formarea profesională continuă), atâta timp cât cursanţii
îndeplinesc cerinţele prealabile menţionate mai sus.
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Romania
 Învăţământ secundar inferior şi superior
- colegii economice
- colegii tehnice
 Licee teoretice (deoarece aici se studiaza Educaţia
antreprenorială)
 Învăţământ superior
- economic
- tehnic
Slovenia
 Învătământ secundar liceal - toate programele care includ
instruirea în domeniul economic, de afaceri si
antreprenoriat:
- învăţământ secundar general – al patrulea (ultimul) an
- învăţământ secundar tehnic - al patrulea (ultimul) an;
afaceri
- învăţământ secundar profesional - al treilea (ultimul) an
 Învăţământ superior non-universitar - în toate programele
de studiu, cu module legate de economie, antreprenoriat,
etc.
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ANEXA
Specificaţii tehnice ale BG
Programul a fost realizat în Java şi foloseste o tehnologie
Servlet printr-un cadru Struts. Interfaţa este scrisă in HTML în
pagini JSP care exploatează datele obţinute în timp real. Prin
acest mod de lucru, paginile pot fi interpretate de către orice
browser web sau platformă.
BG se bazează pe o arhitectură client-server. O conexiune la
Internet şi un browser (Opera, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Safari, etc) sunt necesare pentru a
accesa software-ul. Alegerea acestei arhitecturi şi limbajul de
programare bazat pe obiecte (Java) a permis atingerea
următoarelor obiective:
 portabilitate: software-ul, fiind o aplicaţie disponibilă pe
internet, poate rula pe orice platformă
 configurare uşoară: software-ul este parametrizat şi, astfel,
uşor de personalizat în funcţie de cerinţele clientului.
Crearea acestui joc ca aplicaţie web are marele avantaj de a
permite atingerea unui număr mare de utilizatori. Limbajul de
programare bazat pe obiecte, de asemenea, simplifică foarte
mult faza de testare.
Infrastructura pentru dezvoltarea unei aplicatii web se bazează
pe tehnologii standard, cum ar fi:
 TCP / IP şi protocoalele http
 Arhitectura cu 4 straturi
 Platforma de dezvoltare J2EE (Java 2 Enterprise Edition)
 Dezvoltare orientată pe obiecte
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Sistemul se bazează pe o arhitectură multi-level, care permite
separarea utilizatorilor de program. Caracteristicile de bază
sunt: tehnologie web, fiabilitate, flexibilitate, uşurinţă în
întreţinere, separarea funcţiilor de gestionare a datelor şi o
atenţie sporită către interacţiunea cu utilizatorul (accesibilitate).
Arhitectura multi-layer (Figura 3) este considerată cea mai
bună soluţie pentru dezvoltarea aplicaţiilor cu utilizatori
multipli.
Cu acest tip de arhitectură, activitatea utilizatorului final poate
fi redusă şi securitatea datelor cuprinse în serverul cu baza de
date poate fi crescută. Clientul, pentru a păstra integritatea
datelor şi, în consecinţă, buna desfăşurare a jocului, nu
accesează direct serverul cu baza de date, ci se conectează prin
intermediul unui browser web la un server web, care
interpretează diferitele pagini pe care utilizatorul le vede pe
computerul său. Numai administratorii de sistem au acces la
baza de date şi pot modifica datele pe care le conţine.

Fig. 3 Arhitectura multi-layer
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