Opis produktu: Gra biznesowa Homoresponsabilis
Rezultat projektu: „Homoresponsabilis in the globalized World” - projekt finansowany z programu
Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji 2011-1-PL1-LEO05-19895)
„Homoresponsabilis in the globalized World” to projekt finansowany z programu Leonardo da Vinci
(Transfer Innowacji 2011-1-PL1-LEO05-19895). Głównym produktem projektu realizowanego przez
Uniwersytet Łódzki na Wydziale Zarządzania jest gra biznesowa dla starszych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych zawodowych. Projekt zorientowany jest na promocję takich zagadnień jak:
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu globalnego,
relacje handlowe pomiędzy krajami południa i północy naszego Globu, odpowiedzialność
menedżerów, etyczne aspekty procesu podejmowania decyzji biznesowych oraz edukacja globalna.
Dzięki możliwości odegrania ról w warunkach symulowanych uczniowie z przedmiotu
przedsiębiorczość lub innych przedmiotów zawodowych mają możliwość w atrakcyjnej formie
podnieść swoje kompetencje związane z przygotowanie do zawodu i wejściem na rynek pracy.
Opisywana gra symulacyjna w swojej pierwotnej wersji opracowana została przez partnera z Belgii:
Groupe One w 2007 roku. Oprócz Belgii i Polski partnerami w projekcie są Austria i Bułgaria. W toku
realizacji projektu założenia gry dostosowane zostały do warunków lokalnych każdego z partnerów
oraz natury ich relacji z krajami globalnego Południa. W naszym przypadku zdecydowano o wyborze
przemysłu odzieżowego (historyczne uwarunkowania regionu łódzkiego).
Ideą gry jest zaangażowanie uczniów w proces poznawania realiów panujących na rzeczywistym
rynku i podejmowania przez nich odpowiedzialnych decyzji. Pozwala ona w sposób namacalny
zrozumieć relacje łączące różne ogniwa łańcucha dostaw w tym w szczególności w wymiarze
globalnym. Daje również materiał do dyskusji na różne tematy przewidziane w programie nauczania
szkół zawodowych, przez co w znaczący sposób wzbogaca proces dydaktyczny i uatrakcyjnia sposób
przekazu treści związanych z różnymi aspektami przedsiębiorczości.
Gra wymaga bezpośredniego zaangażowania i interakcji między uczniami co pozwala im lepiej
doświadczać sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w prawdziwych sytuacjach życia zawodowego. W
zajęciach z wykorzystaniem gry uczestniczyć może optymalnie ok. 12-18 osób podzielonych na trzy
zespoły (grupa może być też mniejsza lub większa). Uczniowie odgrywają rolę trzech przedsiębiorstw
funkcjonujących na międzynarodowym rynku bawełny: dwóch szwalni i jednego hurtownika. Na
początku gry każdy z zespołów otrzymuje potrzebne materiały: po 1 kalendarzu/harmonogramie
przebiegu gry dla każdego gracza, parę nożyczek dla grupy, kapitał początkowy (w postaci kredytu,
który należy spłacić po koniec gry, podobnie jak czynsz za wynajem lokalu), kartę planowania
(„zakupy - koszty stałe - rezerwa gotówkowa”) oraz krzywą popytu i podaży (grupa hurtowni).

Plakaty: po lewej jedna z firm dostawców bawełny, po prawej lokalny rynek w Karaczi
Przedmiotem wymiany handlowej między firmami produkcyjnymi (szwalniami) a odbiorcą
(hurtownią) są bluzy. Akcja gry toczy się w Pakistanie (producenci) oraz w Polsce (hurtownia). Każda z
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firm dąży do maksymalizacji swoich zysków, w którym to celu pozyskuje surowce (bawełna), szyje
bluzy (wycinanie kształtu bluzy za pomocą nożyczek), zawiera kontrakty handlowe z odbiorcami bluz
a wcześniej je negocjuje itd. W grze uczestniczą ponadto dwie firmy sprzedające bawełnę, nabywcy z
rynku lokalnego w Karaczi oraz konsumenci z Polski (role odgrywane przez moderatora). Aby bardziej
urealnić przebieg gry na ścianie wiszą plakaty obrazujące pozostałe ogniwa łańcucha dostaw a
zadaniem moderatora jest je opisać.

Część ról podczas gry odgrywa moderator
Gra trwa kilka cykli, podczas których uczestniczy podejmują różnorodne decyzje związane z
prowadzeniem swoich przedsiębiorstw oraz reagują na zdarzenia, które ich spotykają. Istotnym
elementem gry są zatem tzw. karty zdarzeń dotyczące takich aspektów jak bezpieczeństwo i higiena
pracy, odpowiedzialna konsumpcja, korupcja, koncesje, znakowanie produktów, zanieczyszczenie
środowiska, żądania pracowników itp. Na podstawie informacji zawartych na kartach gracze
podejmują odpowiednie działania i ponoszą ich konsekwencje. Uczestnicy podejmując decyzje uczą
się mechanizmów rynkowych i lepiej rozumieją uwarunkowania prawne czy społeczne prowadzonych
przez siebie przedsiębiorstw np. zobowiązani są raz na cykl gry do wypłaty wynagrodzeń swoim
pracownikom, którzy w pewnym momencie gry są niezadowoleni z oferowanych im warunków pracy
i żądają ich poprawy. Dodatkowo za pośrednictwem kart zdarzeń mają okazję spotkać rozmaitych
interesariuszy, takich jak NGOs (organizacje pozarządowe), media, lokalne społeczności, konsumenci,
audytorzy, organizacje certyfikujące itp. Gracze spotykają ponadto postaci, które oferują im
odpowiednio bawełnę (dla szwalni) i bluzy (dla hurtowni) z nielegalnych upraw lub zakładów, w
których m.in. korzysta się z pracy dzieci.

Przykładowe karty zdarzeń (opisy znajdują się na odwrocie)
Każda z firm producenckich musi podjąć również decyzję odnośnie uzyskania (lub nie) odpowiednich
etykiet (np. ‘produkt etyczny’ lub ‘produkt zrównoważony’) i przejść przez związane z tym procedury
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certyfikacyjne. Podejmowane przez uczniów decyzje i działania mogą być w mniejszym lub większym
stopniu spójne z zasadami społecznej i środowiskowej odpowiedzialności.

Do znakowania produktów służą stemple
Każdą rundę gry prowadzi moderator, który przeprowadza zespoły przez poszczególne fazy
składające się na jeden cykl: planowanie, negocjacje, płatności, zakup surowców, produkcja oraz
sprzedaż. Ostatnia runda gry polega na spłacie zaciągniętych na początku pożyczek bankowych na i
przedstawieniu końcowego raportu ze swojej działalności (uzyskany wynik finansowy, jakość oraz
ilość sprzedanych produktów a także podjęte działania mające wpływ na społeczną i środowiskową
stronę funkcjonowania firmy).
W grze szczególną rolę odgrywa kontekst globalny i relacje łączące kraje globalnego Południa z
pozostałą częścią świata. Uczniowie uświadamiają sobie jak daleki wpływ decyzje podejmowane
przez przedsiębiorstwa w jednej części świata mają na mieszkańców krajów rozwijających się.
Sesja gry trwa zwykle (łącznie z wprowadzeniem) od około 2 godz. 15 min. do 2 godz. 45 min. Oprócz
samej sesji istotnym elementem jest jej podsumowanie, w czasie którego uczniowie mają okazję
wypowiedzieć własne zdanie na temat zdarzeń, jakie miały miejsce podczas gry. Dodatkowo bazując
na grze nauczyciele mogą rozwijać tematy związane z przedsiębiorczością, edukacją globalną,
odpowiedzialnością społeczną itp. Całkowity czas trwania sesji gry Homoresponsabilis wahać się
może od około 3 godz. do całego dnia, zależnie od wybranego zakresu tematów do omówienia oraz
dostępnego czasu.

Zdjęcia z przykładowych sesji w szkołach zawodowych w 2013 r.
Kontakt:
Janusz Reichel (kierownik projektu)
Wydział Zarządzania UŁ
Matejki 22/26, Łódź 90-237
jreichel@uni.lodz.pl
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