CONSORŢIUL
Partenerialtul DECIDE-IT este format dintr-un institut de cercetare (ISTC-CNR) care coordonează proiectul şi din trei
companii de mari dimensiuni (Engineering din Italia, Everis
din Spania şi Siveco din România) care oferă soluţii IT şi

DECIDE IT

consultanţă.
ALT Research Group (ISTC-CNR)
www.istc.cnr.it
Engineering Ingegneria Informatica
www.eng.it
Everis
www.everis.com

FORMARE PENTRU LUAREA DECIZIILOR

Siveco
www.siveco.ro

PRINTR-UN JOC SERIOS

www.decide-it.eu

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
publicaţie reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare făcută pe baza
informaţiilor pe care le oferă.

www.decide-it.eu

LU AR EA D E D ECI ZII
M ETOD OLOGIE B A ZATĂ PE JOC U RI

IT

PROIECTUL

LUAREA DINAMICĂ A DECIZIILOR

DECIDE-IT este un proiect de Transfer de Inovaţie finanţat de

TRANSFER DE INOVAŢIE

Proiectul se bazează pe cadrul teoretic referitor la luarea

Programul de Învăţare Continuă Leonardo da Vinci. Proiectul

Proiectul va adapta un joc serios multiplayer on line (DREAD-ED),

dinamică a deciziilor. Luarea dinamică a deciziilor descrie

are scopul de a crea o metodologie de învăţare inovatoare

conceput pentru perfecţionarea personalului care activeaza in

un proces în care trebuie să fie luate decizii multiple

bazată pe joc pentru a forma managerii cu privire la luarea

domeniul administrării dezastrelor naturale şi industriale. Proiectul

interdependente într-un mediu care se schimbă în timp ori din

deciziilor.

a început cu un test pilot al sistemului original DREAD-ED, cu un

cauza acţiunilor anterioare, ori a evenimentelor viitoare care nu

grup redus de manageri.

pot fi controlate de persoana care ia deciziile. Acest lucru se

OBIECTIVE PRINCIPALE

întâmplă în general în domeniul afacerilor. Alegerile au adeseori

Scopul proiectului este de a realiza o metodologie bazată pe

consecinţe vaste, iar succesul pe termen lung depinde de

joc pentru formarea managerilor cu privire la luarea deciziilor.

găsirea soluţiei corecte la momentul potrivit. Cu toate aceste

Un joc pe computer va reproduce o mică simulare de afaceri

aspecte se confruntă angajaţii din cadrul managementului care

prin care jucătorii vor fi implicaţi în procese de grup de luare

îşi desfăşoară activitatea într-un mediu care se schimbă rapid

dinamică a deciziilor. Instruirea va fi efectuată într-un proces

şi continuu, indiferent dacă lucrează în companii, organizaţii

mixt, cu un trainer care supraveghează fiecare şedinţă de

non-profit sau în cadrul departamentelor guvernamentale.

formare. Interfaţa extrem de personalizabilă a jocului îi va
permite trainerului să acopere diverse subiecte referitoare la
luarea de decizii, de la dinamica de grup la managementul
complex al problemelor.

JOCURI SERIOASE ŞI SIMULĂRI DE AFACERI

Captură de ecran a jocului DREAD-ED

Jocurile serioase permit crearea unor microuniversuri
GRUPURI ŢINTĂ

Acest studiu a identificat cerintele necesare pentru a satisface

unde echipele de manageri pot conduce experimente cu

Grupurile ţintă sunt managerii de diverse niveluri: de la

nevoile specifice ale managerilor şi va fi urmat de o fază de

sisteme dinamice complexe aproape imposibil de replicat

managerii de linie la cei executivi. Mai exact, profesioniştii care

adaptare metodologică şi tehnologică. Acest lucru va duce la

în companiile reale. Abordarea prin microuniversuri este

ar putea beneficia cel mai mult de pe urma utilizării produselor

dezvoltarea unui sistem complet la scară reală. Sistemul va fi

un instrument important pentru accelerarea învăţării şi

noastre ar putea fi:

testat în cadrul a trei teste pilot, organizate de cele trei companii

încurajarea unui proces cognitiv comun printre managerii

care participă la proces.

responsabili cu luarea deciziilor.
Jocurile serioase şi-au demonstrat şi eficacitatea în

Managerii, având rolul de actori principali în procesele de
comunicare şi luare a deciziilor;

Rezultatul final va fi DECIDE-IT Training

Kit: un kit de

expunerea contradicţiei puternice care există adeseori între

Directorii de companii, având de a face cu situaţii complexe

instruire care le oferă trainerilor instrucţiunile necesare pentru

Modelele susţinute – ce ne gândim că credem - şi Modelele

în condiţii de stres.

implementarea metodologiei, o soluţie tehnologică integrată

folosite – ceea ce credem de fapt că e dovedit de acţiunile

care include toate software-urile necesare clientului şi serverului,

noastre. Fiind înarmaţi cu aceste informaţii şi cu o nouă

precum şi un raport în care sunt descrise rezultatele proceselor.

conştientizare, managerii sunt mai bine echipaţi pentru a face

Această diversitate va fi atinsă prin diverse scenarii de joc.

faţă situaţiilor normale şi neobişnuite de afaceri.

