Симулативна бизнес игра
„Homoresponsabilis в глобализирания свят”
Предистория
Симулативната игра „Homoresponsabilis в глобализирания свят” е създадена от Groupe
One, Белгия, през 2007 година. В ракмите на международен проект тя бе адаптирана и
доразвита в Австрия, България и Полша. В хода на реализацията съдържанието й бе
измененно така, че най-добре да отрази националните примери от екологията,
обществото и промишлеността. В българския вариант на играта ние избрахме две
различни промишленостти (дървообработващата и производставото на захар от
захарана тръстика).
Описание
Идеята на играта „Homoresponsabilis в глобализирания свят” е да се ангажират
учениците в процеса на изучаване реалностите на свободния пазар и вземане на
отговорни решения свързани с отношението ни към тях. Играта третира въпроси като
справедлива търговия, устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност.
Играта засяга глобални въпроси, а отношенията между страните от севера към тези на
юг от Екватора има специална роля. Учениците осъзнават колко далеч стига
въздействието на бизнес решения взети в развитите страни и какво е това въздействие
за екологията, хората и икономиката в развиващите се страни.
Играта дава възможност по реален начин да научим за връзката между различните
звена по верига на производство и доставки и то в световен мащаб. Тя дава и
възможност за обсъждане на различни теми, предвидени в учебния план на
професионалните училища, което значително обогатява процеса на преподаване и
предаване на задължителното съдържание свързано с предприемачеството.
С възможността да играе роли в симулирана среда, ученикът развива умения и
компетентности свързани с предприемачеството и социалните и екологични
императивите пред бизнес моделите на 21 век.
Механизъм на играта

Оптималният брой участници е 12 ученика разделени в три групи. Учениците играят
ролята на три компании, опериращи на международния пазар на дървесина или захар.

Две от компаниите са производители съответно от Индонезия или Бразилия, а третата
са търговци, които купуват от тях на едро и продават в България.
В началото на играта всеки отбор получава начален капитал (под формата на заем от
банка, който трябва да бъде възстановен след края на играта, когато трябва да се плати
и наем за използваните офис помещения). В процеса на играта производителите,
базирани в Индонезия или Бразилия, купуват суровина от местни доставчици,
произвеждат продукция и продават на търговеца, който на свой ред продава в
България. Играта се провежда в рамките на пет седмици, като всеки петък се водят
преговори между отборите, събота се плащат заплати на работниците, неделя се
почива, понеделник производителите купуват суровина, вторник произвеждат, сряда
продават на търговци, а те на свой ред продават в четвъртък. Различните играчи са
представени на илюстровани плакати.

Играчите попадат в най-различни ситуации: искания на работници, инциденти на
работното място, нови играчи на пазара, протести от екологични организации,
пресконференци, въвеждане и използване на етични и екологични сертификати,
потребителско въздействие върху пазара, отиди. Така участниците се срещат с всички
заинтересовани страни в производствено потребителската верига. Ситуациите се
предствят пред тях чрез ситуационни карти.

Въз основа на информацията, съдържаща се в тях играчите предприемат действия и
понасят последиците . Участниците се научават да вземат решения относно пазарните
механизми и по-добре да разберат екологичното или социалното поведение на своите
предприятия. Взетите от учениците решения и предприети действия могат да бъде
повече или по-малко в съответствие с принципите наекологичната и социална
отговорност.
Играта обикновено продължава около три астронимически часа, като крайната цел е
избраната бизнес стратегия да успее. След изиграването на играта следва обобщаване
на резултатите и нейното обсъждане. Така учениците имат възможност да изразят
мнението си за събитията, които са се случили по време на играта. Тук е и моментът, в
който учителите могат да се доразвият знанията и уменията на учиниците свързани с
изложениете теми.
Целева група
Играта е насочена основно към гимназиален етап от образователната система и е найподходяща за професионални гимназии със специалности в сферата на икономиката,
бизнеса, финансите, търговията, мениджмънта и счетоводството.
Създаването на играта „Homoresponsabilis в глобализирания” свят е съфинансирано от
програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, проект номер 2011-1-PL1-LEO05–
19895.
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