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Poslovna igra The Business Game
The Business Game je resna igra, ki simulira upravljanje
navideznega podjetja in njegovo poslovanje na
konkurenčnem trgu. Igra se ukvarja s konkurenco, sodelujoči
timi vodijo podjetja. Timi tvorijo trg in hkrati sprejemajo
odločitve na več področjih menedžmenta podjetja: trženje,
raziskave in razvoj, nabava, logistika, proizvodnja, finance,
človeški viri, trgovina na drobno. Odločitve igralnih timov se
analizirajo in procesirajo tako, da je mogoče pokazati
splošne poslovne trende.
Poslovna igra The Business Game je orodje, ki omogoča
ustvarjanje resničnih življenjskih razmer, kjer morajo igralci
doseči končni cilj, ob uporabi primernih strategij in
specifičnega znanja, pri čemer pa morajo upoštevati niz
pravil.
Ta poslovna igra ponuja izredno in enkratno navidezno
izkušnjo, ki zelo motivira uporabnike, ostri njihovo vizualno
zaznavo in pozornost, hkrati pa izboljšuje spomin. The
Business Game počiva na teoriji “učenje skozi delo” v
navideznem okolju brez tveganja (npr. igralci ne morejo
izgubiti denarja).
Poslovna igra daje možnost za ponotranjenje resnične
izkušnje: učenje je veliko hitrejše, kar zagotavlja
uporabnikom doseganje boljših rezultatov v primerjavi s
samo pasivnim pridobivanjem predstav pri učenju s pomočjo
predavanj.
Poslovna igra The Business Game ustvarja privlačne
razmere na podlagi učenja: učeča oseba igra ključno vlogo v
okolju povezovanja in sodelovanja.

7

Inovativnost Poslovne igre The Business Game
Poslovna igra The Business Game je inovativno orodje, saj:
 ima učeča oseba vodilno vlogo v procesu učenja, lahko
krepi lastne potenciale, razvije več veščin in kompetenc,
pridobi več znanja in je bolj pripravljena na potrebe trga
delovne sile, kjer je bolje ocenjena;
 temelji na metodologiji, ki uporablja tehnike reševanja
problemov v realnih življenjskih razmerah z namenom
poiskati nove rešitve, ob istočasnem razvoju operativnih,
intinuitivnih in logičnih kompetenc;
 uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo za
ustvarjanje privlačnega in poosebljenega pristopa
znotraj učinkovitega procesa učenja.
Učni cilji
Resne igre so pomembna učna orodja, saj krepijo
predstavljivost in motivacijo. Možnost igranja, tako
individualno, kot kolektivno, zagotavlja spodbudo in zelo
močne čustvene nagrade.
Če gremo v podrobnosti, potem predmetna poslovna igra
omogoča:
 učenje tehnike poslovnega menedžmenta,
 pridobivanje boljšega znajdenja pri strateškem pristopu
in razumevanja zadev s področja različnih poslovnih
funkcij,
 seznanjanje s tveganimi in negotovimi razmerami,
 izboljšanje veščin sprejemanja odločitev, ki zadevajo
pravočasnost in učinkovitost sprejetih odločitev,
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 razvoj “mehkih” veščin udeležencev (voditeljstvo,
timsko delo, …).
Učni izidi
S pedagoškega vidika podpira Poslovna igra The Business
Game razvoj izidov v pogledu:
 mehkih veščin:
- relacijske veščine pridobljene v pomembnem učnem
kontekstu, ki spodbuja procese sodelovanja. Izbire in
odločitve si udeleženci delijo, prav tako dosežke in
napake, kar oblikuje bolj pozitivno, zanimivo in
koristno vzdušje v predavalnici;
- veščine reševanja problemov (na podlagi petih
korakov): zastavljanje problema, določanje problema,
reševanje problema, sprejemanje odločitve in
uresničitev odločitve;
- avtonomnost in odgovornost pri uresničevanju
odločitev ter delovanje v pogojih konkurence na
realnem trgu dela, čeprav je navidezen;
 znanja na naslednjih področjih:
- logika, matematika in računalništvo,
- trženjska strategija,
- poslovodenje,
- finančno upravljanje (v Estoniji),
- poslovna administracija (v Estoniji),
- ravnanje s človeškimi viri (v Estoniji),
- ekonomika (v Romuniji);
 kompetenc, kajti navidezno okolje omogoča:
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-

njihovo implementacijo ob izvajanju dejanskih nalog,
testiranje ravni njihovega obvladovanja in
prenosljivosti v različne kontekste,
načrtovanje in izvedbo poslovnega načrta za mala in
srednja podjetja (MSP),
daje študentom priložnost, da uporabijo teoretične
koncepte, ob ukvarjanju z različnimi gospodarskimi
temami in njihovemu povezovanju.

Učna metodologija
Poslovna igra The Business Game temelji na metodologiji,
ki pokriva tri učna področja: znanje (vedeti kaj), veščine
(vedeti kako) in vedenje (vrednote).

Slika 1: Kolbov ciklus izkustvenega učenja
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Model poslovne igre sledi Kolbovi teoriji izkustvenega
učenja (Kolbov ciklus). Ciklus sestavljajo štiri različne faze
učenja iz izkušenj, pri čemer je treba iti skozi vse štiri faze
eno za drugo, da bi bilo učenje uspešno:
 konkretna izkušnja usmerjena v polno predanost v novih
razmerah,
 premišljeno opazovanje usmerjeno na analizo izkušenj
prek večstranskega opazovanja,
 abstraktna konceptualizacija usmerjena na integracijo
konceptov in teorij,
 aktivno eksperimentiranje usmerjeno na testiranje
hipotez prek aktivnosti, ki povzroča učinke, nove
razmere in problem. Nato lahko prične nov cikel.
Učna metoda
Učna metoda poslovne igre The Business Game temelji na
petih korakih:
 uvodna predstavitev, ki razloži kaj je ta poslovna igra,
opisuje potek igre in scenarij,
 “testno tekmovanje” (običajno sestoji iz dveh igralnih
obdobij), ki omogoča igralcu seznanjanje z igro,
 kratko poročilo, ki opisuje trende na tekmovanju in daje
hkrati koristne informacije uporabnikom, da bi ti lahko
izboljšali strategijo ob pogledu na uradno konkurenco,
 uradno tekmovanje (običajno 6 – 8 igralnih obdobij),
kjer udeleženci, razdeljeni na time, izzivajo drug
drugega na istem trgu,
 končno poročilo namenjeno analiziranju tržnih trendov,
pravilnim izbiram in napakam. Zaradi pomembnosti The
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Business Game v učnem procesu, je to poročilo zelo
koristno za razumevanje in vrednotenje uresničenih
odločitev med tekmo.

Slika 2: Metodološki pristop
Metodologija poslovne igre The Business Game si pomaga s
štirimi tipi didaktičnih posrednikov, ki jih je identificiral Elio
Damiano:
 simbolični posredniki: pouk v predavalnici,
 ikonski posredniki: uporaba slik, grafov, preglednic,
 analogni posredniki: dramatizacije, simulacije,
 aktivni posredniki: učenje z delom.
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Uporaba poslovne igre The Business Game v učnem
procesu
Uporaba poslovne igre The Business Game omogoča:
 spodbujanje sodelovanja v delovnem okolju za
doseganje določenega skupnega cilja (premagati
konkurenco),
 premagovanje kognitivnih težav učečih oseb (katerim
pomaga razširiti obzorja, čeprav gre za navidezno okolje
in prepleteno usposabljanje),
 zagotavljanje
takojšnje in sistematične povratne
informacije: napaka je učni korak, ki ni napačen z
vidika končnega cilja,
 izvajanje “laboratorijskih” aktivnosti:
- spodbuja delovne metode, ki večinoma počivajo
na tehnikah reševanja problemov,
- opirajo se na vsakršno nameravano aktivnost, ki si
prizadeva doseči realen in konkreten izid skozi niz
postopkov in specifičnih aktivnosti, ki jih vodi
učeča oseba in so zanjo pomembne,
- sestavljene so iz dobro oblikovanih in
motivirajočih aktivnosti, ki vključujejo užitek
raziskovanja različnih in zapletenih kontekstov,
- krepijo tesne odnose med šolami in podjetji (ne v
Franciji, na Nizozemskem in na Poljskem),
- spodbuja
vključevanje
učitelja/trenerja
za
izpopolnjevanje različnih stilov učenja pri učečih
osebah. Včasih je treba vključiti več
učiteljev/trenerjev za pojasnjevanje predmetnega
področja iz različnih zornih kotov,
- zagotavlja sistematičen poslovni pogled.
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Ciljne skupine
 Učeča oseba bi morala identificirati in analizirati
podatke, ki jih zagotavlja sistem in izvesti najbolj
ustrezne in pravilne odločitve. Na ta način igra učeča
oseba vodilno vlogo v procesu učenja: odgovorna je in
neodvisna pri izvajanju odločitev, uči se z delom in
sodeluje z drugimi.
 Učitelj/trener ne bi smel razlagati učne vsebine na
mehaničen način, ampak bi moral spodbujati učečo
osebo. Učitelj/trener je bolj katalizator za učenje, izziva
reakcije, ne posega pa neposredno. Učitelj/trener prav
tako spodbuja učenje in s pomočjo coachinga vodi učečo
osebo skozi njeno učno pot, da bi slednja pridobila
znanje in potrebne kompetence za samostojno igranje
igre. Učitelj/trener bi moral posredovati pri konfliktih in
pomagati študentom najti rešitve za problem ter
identificirati prednosti in slabosti.
 V fazo testiranja so se vključili vsi partnerji in deležniki:
zaposleni v podjetjih in na administrativnih področjih
(na Nizozemskem tudi trgovina na drobno, trgovina na
debelo in tekstilna industrija); posamezniki, ki so se
želeli ponovno usposabljati; oblikovalci politike, ki
utegnejo to poslovno igro razumeti tudi kot najboljšo
prakso uporabno v različnih sektorjih in kontekstih, z
namenom spodbuditi razvoj podjetniških veščin.
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Področja uporabe poslovne igre The Business Game
Poslovna igra je namenjena za uporabo učečim osebam s
področij poslovodenja, financ, ekonomike in računovodstva.
Postavljena je na raven od 4 do 5 Nacionalnega in
Evropskega kvalifikacijskega okvirja (NQF in EQF), kar
pomeni, da je za učeče osebe pomembno predhodno
poznavanje poslovodenja, finančnih in ekonomskih vprašanj,
da tako pridobijo kar največ iz The Business Game. Če so ti
predpogoji doseženi, potem je mogoče The Business Game
uporabiti za razvoj znanja in veščin na zgoraj omenjenih
področjih.
Poslovno igro The Business Game je mogoče uporabljati v
različnih izobraževalnih kontekstih in usposabljanjih.
Sledi kratek opis dosedanjih področij uporabe v partnerskih
državah:
Estonija
 Sekundarno izobraževanje, EQF ravni 4 in 5:
- gimnazija, razredi z ekonomsko usmeritvijo,
- poklicne šole;
 Praktična višja izobrazba, EQF ravni 5 in 6.
Francija
 Sekundarno izobraževanje na ravni IV (EQF 4):
Première/Terminale STMG, Bacs professionnels
tertiaires;
 Tehnično izobraževanje na ravni III (EQF 5):
BTS/DUT;
 Poklicno usposabljanje prek pripravništva na ravneh III
in IV (EQF 5 in 4);
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 Stalno usposabljanje odraslih.

Italija
 Sekundarna izobrazba (višje srednje šole) – četrto in
peto leto:
- v tehničnih šolah – ekonomski sektor; v poklicnih
šolah – poslovne storitve; liceji – družbene vede,
- tudi na drugih tehničnih šolah – tehnologija, visoke in
poklicne šole,
- na CLIL (Content and Language Integrated Learning)
učnih poteh,
- v izkušnjah prek šolskega dela, še posebej na Impresa
Formativa Simulata (IFS) učnih poteh.
 Ne-univerzitetna višja izobrazba:
- IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore,
- ITS – nadaljnje dvoletno usposabljanje na naslednjih
šestih tehničnih področjih:
✤nove tehnologije za ‘made in Italy’: mehanika
(prehrambna industrija, poslovne podporne storitve,
informatika in svetovanje), moda, gradbeništvo;
✤nove
življenjske
tehnologije,
energetska
učinkovitost, trajnostni transport, inovativne
tehnologije za kulturno dediščino – turizem,
informacijsko-komunikacijske tehnologije.
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Nizozemska
 Sekundarna poklicna izobrazba (mbo) na ravneh 3 in 4
(EQF 3/4);
 Sekundarna poklicna izobrazba na ravni 5 (izredna
stopnja), SME;
 Višja izobrazba (hbo) na ravni 5;
 Kot učna metoda pri podjetništvu (certifikat iz
podjetništva CE) .
Poljska
 Raven višje sekundarne šole, še posebej:
- tehnične šole,
- liceji – razredi za podjetništvo, razredi z ekonomsko
usmeritvijo,
- poklicne šole.
Portugalska
 Začetna poklicna izobrazba, tečaji usposabljanja na
ravni 4 (NQF in EQF) namenjeni mladim ali starejšim
in sicer pri naslednjih vrstah usposabljanja:
- izobraževanje in tečaji usposabljanja,
- pripravniški tečaji,
- strokovni tečaji,
- specializirani umetniški tečaji usposabljanja;
 Po-srednješolska ne-univerzitetna višja izobrazba (tečaji
za tehnološko specializacijo – raven 5 NQF in EQF);
 Drugi tečaji usposabljanja (npr. stalno poklicno
usposabljanje in izobraževanje) vse dokler učeče osebe
izpolnjujejo prej omenjene predpogoje.
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Romunija
 Nižja in Višja srednješolska izobrazba:
- ekonomske srednje šole,
- tehnične srednje šole;
 Splošna srednješolska izobrazba (odkar se na tej ravni
poučuje Podjetništvo);
 Višja izobrazba:
- ekonomska,
- tehnična.
Slovenija
 Srednješolsko izobraževanje (srednje šole) – vsi
programi, ki vključujejo usposabljanje na področjih
ekonomskih znanj, poslovanja, podjetništva:
- splošno srednješolsko izobraževanje - četrto (zadnje)
leto,
- tehnično srednješolsko izobraževanje - četrto (zadnje)
leto; poslovne storitve,
- poklicno srednješolsko izobraževanje – tretje (zadnje)
leto;
 Ne-univerzitetno višješolsko izobraževanje – v vseh
študijskih programih z moduli, ki so povezani z
ekonomiko, podjetništvom ipd.
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DODATEK
Tehnična specifikacija za poslovno igro The Business
Game
Program smo razvili na osnovi programskega orodja Java in
uporablja Servlet tehnologijo prek okvira Struts. Vmesnik je
napisan v html znotraj jsp strani, ki izkoriščajo podatke iz
okvira pridobljene v realnem času. Na ta način je mogoče
strani
prikazati s pomočjo kateregakoli iskalnika ali
platforme.
Poslovna igra temelji na arhitekturi klient – strežnik. Za
dostop do programske opreme je potrebno imeti povezavo z
medmrežjem in iskalnik (Opera, Internet Explorer, Mozilla
FireFox, Google Chrome, Safari, ipd.). Izbira tovrstne
arhitekture in objektnega programskega jezika (Java)
omogoča doseganje naslednjih ciljev:
 prenosljivost: s tem, ko je programska oprema aplikacija
na spletu, jo lahko uporabljamo na katerikoli platformi,
 enostavna konfiguracija: programska oprema je
parametrična in tako enostavno naročniško prilagodljiva
v skladu z zahtevami kupca.
Izdelava te poslovne igre kot spletne aplikacije nudi veliko
prednost doseganja velikega števila uporabnikov. Objektni
programski jezik prav tako zelo poenostavlja fazo testiranja.
Infrastruktura za razvoj spletne aplikacije počiva na
standardnih tehnologijah, kot so:
 TCP/IP in http protokoli,
 štiri plastna arhitektura,
 J2EE (Java 2 podjetniška verzija) razvojna platforma,
 objektno usmerjeni razvoj.
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Sistem temelji na večravenski arhitekturi, ki omogoča
ločevanje uporabnikov in programa. Glavne značilnosti so:
spletna tehnologija, zanesljivost, fleksibilnost, enostavno
vzdrževanje, ločevanje funkcij od upravljanja s podatki in
velika pozornost vzajemnemu delovanju uporabnika
(uporabnost). Večravenska arhitektura (slika 3) se smatra za
najboljšo rešitev pri razvijanju večuporabniških aplikacij.
S tako vrsto arhitekture je mogoče zmanjšati aktivnost
računalnika končnega uporabnika in povečati varnost
podatkov v bazi podatkov. Uporabnik, da bi ohranili
integriteto podatkov in posledično zagotovili pravilno
izvajanje igre, nima neposrednega dostopa do strežnika z
bazo podatkov, ampak se povezuje prek spletnega iskalnika
na spletni iskalnik, ki interpretira različne strani, ki jih
uporabnik vidi na svojem računalniku. Samo sistemski
administratorji imajo dostop do baze podatkov in lahko
spreminjajo podatke v njej.

Slika 3: Več ravenska arhitektura
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Legenda:
Presentation:
predstavitev
Business logic:
poslovna logika
Database:
baza podatkov
Web server:
spletni strežnik
Application server:
strežnik z aplikacijo
Database server:
strežnik z bazo
podatkov
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