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Streszczenie: Gry symulacyjne jako jedna z form nauczania, zaliczane są do metod 

praktycznego kształcenia. Ich idea polega na przeniesieniu uczestników w wykreowaną 

rzeczywistość, która pozwala przybliżyć im uwarunkowania związane z określoną tematyką. 

Każda z nich porusza inny obszar w zależności od preferowanej dziedziny naukowej.  

W odniesieniu do zarządzania, mogą one dotyczyć zarówno komunikacji, zarządzania 

strategicznego, zarządzania projektami czy przywództwa w zespole. Celem niniejszego 

artykułu jest natomiast zbadanie opinii studentów na temat wykorzystania gier symulacyjnych 

w ramach zajęć na uczelniach wyższych.  

Słowa kluczowe: zarządzanie, formy nauczania, gry symulacyjne.  

USING SIMULATION GAMES AS A FORM OF TEACHING 

UNIVERSITY STUDENTS IN THE FIELD OF MANAGEMENT 

Abstract: Simulation games as one form of teaching are classified as practical learning 

methods. Their idea is to move participants into a created reality that allows them to bring 

closer to the conditions associated with a particular subject matter. Each of them moves                    

a different area depending on the preferred scientific field. As regards management, they can 

apply to both communication, strategic management, project management or team leadership. 

The purpose of this article is an important aspect is to survey students' opinions on the use                  

of simulation games in higher education classes. 

Keywords: management, forms of teaching, simulation games 
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1. Wprowadzenie 

Rozwój technologii informatycznych wzmaga konieczność wprowadzania innowacji  

w obszarze edukacji, zwłaszcza na uczelniach wyższych. Dotychczasowe, tradycyjne  formy 

przekazywania wiedzy stają się schematyczne i niestety w wielu przypadkach nieatrakcyjne. 

Ponadto odbiorcy procesów nauczania, posiadają coraz większe oczekiwania względem 

oferty edukacyjnej prezentowanej przez uczelnie wyższe. Ze względu na nieustanną 

monotonię oraz monotematyczność dotychczasowego procesu kształcenia, młodzi ludzie 

oczekują zmian w tym obszarze. Nie dziwi zatem fakt, że podejmując decyzję o rozpoczęciu 

nauki na uczelni wyższej, przyszli studenci zwracają szczególną uwagę na metodę i sposób 

prowadzenia zajęć. Kierując swoje zainteresowania w obszar zarządzania, skupiają się                    

na tym, w jaki sposób prowadzone zajęcia wyposażą ich w praktyczną wiedzę, umożliwiającą 

w  przyszłości podjęcie pracy w zawodzie menedżera czy kierownika produkcji. Niezbędnym 

jest nieustanne modyfikowanie procesu dydaktycznego na uczelniach wyższych, ponieważ 

atrakcyjne formy przekazywania wiedzy istotnie oddziałują na funkcje umysłowe słuchacza, 

wpływając znacznie na jego zainteresowanie (Kruszewski K., 1988). Ponadto stosowanie 

zróżnicowanych metod nauczania pozwala na lepsze zrozumienie, zapamiętywanie 

przyswajanych treści oraz poprawę w zakresie aktywności studentów w ramach zajęć.  

2. Formy nauczania na uczelniach wyższych 

 Głównym celem dydaktycznym na uczelniach wyższych jest zdobycie wykształcenia. 

Preferowaną metodą nauczania jest z kolei dążenie do realizacji założonych celów kształcenia 

(Domagała-Kręcioch A., Wyżga O., 2009). W ramach wykorzystywanych metod 

edukacyjnych, można również dobierać odpowiednie formy przekazywania wiedzy, które 

dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszą z nich jest forma “podająca”, w której student otrzymuje 

gotową wiedzę  przekazywaną przez wykładowcę (Wiśniewska A. M., 2017). Nie wymaga 

ona wykonywania określonych prac czy zadań, jedynie odbierania dostarczanych 

komunikatów. Przykładem takiej formy są wykłady, opisy czy przemówienia dobrze znane 

każdemu studentowi (Domagała-Kręcioch A., Wyżga O., 2009). Drugim rodzajem 

umożliwiającym przekazywanie informacji jest forma “poszukująca” “heurystyczna” czyli 

taka, w której student zdobywa wiedzę dzięki samodzielnie wykonanej pracy, a są to między 

innymi dyskusje, laboratoria czy ćwiczenia (Wiśniewska A. M., 2017).. Dotyczą one 

powszechnie stosowanych metod kształcenia na uczelniach wyższych, które zaprezentował 

także Brzeźnicki, dokonując  klasycznego podziału na (Brzeźnicki F., 2001): 
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 wykłady, 

 ćwiczenia - polegające na rozwiązywaniu określonych zadań za pomocą wybranych 

form nauczania, 

 seminaria - głównie dyskusyjne, 

 praktyki studenckie. 

 Niestety realia polskich uczelni wyższych oscylują głównie wobec form podających, 

najczęściej wykładowych, podczas których studenci jedynie wysłuchują przekazywaną 

wiedzę. Niejednokrotnie bywa tak, że forma ćwiczeniowa, czyli poszukująca zostaje 

przekształcona w formę podającą i nie spełnia założonych celów. Proces ten można 

zmodernizować i ulepszyć wykorzystując innowacyjne formy nauczania, takie jak  gry 

symulacyjne. 

3. Pojęcie gier symulacyjnych 

Gry symulacyjne są rodzajem gier dydaktycznych i mają na celu odwzorowanie 

określonej sytuacji, rzeczywistości, tak aby umożliwić uczestnikom oddziaływanie na danym 

układzie (Eckardt W., 2019). Pozwala to na stworzenie pewnej wizji, dzięki której uczestnicy 

będą  

w stanie doświadczyć konkretnego problemu i bezpośrednio na niego oddziaływać, dzięki 

czemu stają się coraz bardziej popularne (Dankbaar M. E. W., Alsma J., Jansen E. E. H., 

Merrienboer J. J. G., Saase J. L. C. M., Schuit, S. C. E., 2016). Metoda symulacyjna musi 

przede wszystkim (Eckardt W., 2019): 

 nawiązywać do konkretnej rzeczywistości, 

 umożliwiać dialog pomiędzy uczestnikami a pewnymi realiami zewnętrznymi, 

  posiadać ściśle określoną strukturę. 

Oparta jest ona o model zawierający takie elementy jak: role przyjmowane przez 

uczestników symulacji, scenariusz, zasady, symulator reakcji określający postępy graczy  

a także zależności między każdym z nich (Wawrzeńczyk-Kulik M., 2013).                           

Uczestnicy podejmują więc konkretne działania, które mogą być także wykonywane przez 

nich w różnych życiowych sytuacjach. Ponadto gry symulacyjne charakteryzują się tym,                  

że gracz ukierunkowany jest nie tylko na rozwiązanie problemu, ale także na wypracowanie 

najbardziej optymalnego modelu postępowania.  

Najczęściej stosowanym podziałem gier symulacyjnych, jest dokonanie  ich rozróżnienia 

na (Balcerak. A., 2018): 

 ogólne, które odzwierciedlają konkretną sytuację,  

 funkcjonalne odwzorowujące jedynie fragment danej rzeczywistości.  
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Są to takie gry symulacyjne, które albo wprowadzają do danego kontekstu sytuacyjnego  

z narzuconym z góry problemem lub, w którym dany problem dopiero wystąpi                                  

w konsekwencji działań podejmowanych przez zespół. Silnie związany z tym tematem jest 

także podział gier symulacyjnych na gry specyficzne, które dotyczą realnie istniejącego 

przedsiębiorstwa  

i uniwersalne, odwołujące się do odwzorowywania rzeczywistości panującej na przykład  

w przedsiębiorstwach produkcyjnych (Balcerak. A., 2018). Jeżeli natomiast skupimy się na 

technologii wykorzystania gier symulacyjnych to można wyróżnić zarówno gry 

komputerowe, ręczne a nawet ludzkie, bazujące na odgrywaniu konkretnych ról (Balcerak. 

A., 2018). Stąd nasuwa się wniosek, że możliwe jest zastosowania gier symulacyjnych                      

w dydaktyce uczelni wyższych, nie tylko ze względu na różnorodność ich podziału, ale także 

ich uniwersalność i dostosowanie do konkretnych obszarów nauczania. 

4. Zastosowanie gier symulacyjnych w obszarze zarządzania 

Interdyscyplinarność wykorzystania gier symulacyjnych w różnych obszarach zależy  

w dużej mierze od specyfiki danej dyscypliny naukowej. W jaki zatem sposób wykorzystać          

tę metodę w odniesieniu do zarządzania? W literaturze przedmiotu wskazuje się, że dziedzina 

ta obejmuje takie działania jak:  planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie 

oraz wykorzystywanie wszystkich dostępnych zasobów dla osiągnięcia celów organizacji 

(Kostera M., 1998) (Scharaeder M., Self D. R., Jordan M. H., Portis R., 2014). Ponadto 

zarządzanie  

w pierwszej kolejności dotyczy ludzi, bez których funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji 

czy przedsiębiorstwa nie byłoby realne (Jemielniak D., Latusek D., 2005). Oznacza to,                       

że w ramach gier symulacyjnych można budować interakcje ludzkie, które są istotne z punktu 

widzenia zarządzania. Możliwe jest trenowanie kompetencji miękkich jak i umiejętności 

przywódczych w zależności od kontekstu sytuacyjnego w grze. Dodatkowo zarządzanie jest 

silnie osadzone w kulturze i wymaga nieustannego komunikowania się (Dahiya R., Luthra A., 

2015). Rolą menedżera niejednokrotnie jest wskazanie konkretnych celów i zadań, do których 

całość organizacji powinna dążyć. Ważna w tym przypadku jest zastosowana strategia, którą 

zespół powinien wdrażać w zależności od wystąpienia określonych sytuacji czy problemów. 

Zarządzanie silnie oddziałuje zatem na pracowników, zespół oraz całą organizację (Mondy 

R., 2013). Ostatecznym i najważniejszym aspektem w ramach zarządzania jest efekt 

końcowy, czyli zadowolenie klienta (Jemielniak D., Latusek D., 2005). Za pomocą gier 

symulacyjnych można bezpośrednio zaangażować studentów w konkretną sytuację 

zawierającą wyżej opisane kwestie, które w ramach danego obszaru zamierzamy doskonalić. 

Ponadto istotną przesłanką do tego, aby stosować gry symulacyjne jako formę przekazywania 
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wiedzy na uczelniach wyższych jest fakt, że treści przyswajane przez odbiorców są znacznie 

lepiej absorbowane, gdyż bezpośrednio uczestniczą oni w zadaniu (Wawer M., 2013). 

Ponadto gra symulacyjna wiąże się z pewnego rodzaju zabawą, co oznacza że gracz nie tylko 

przyswaja wiedzę, ale również dobrze się bawi, co znacznie wpływa na jego motywację 

(Wawer M., 2013). Nie oznacza to jednak, że uczestnik gry symulacyjnej dostrzega jedynie 

walor rozrywkowy, wręcz przeciwnie - dzięki takim działaniom jest w stanie więcej 

zapamiętać, aniżeli z teoretycznego wykładu podczas którego jest jedynie słuchaczem.               

Należy mieć także na uwadze, że współcześni studenci to pokolenie określane mianem 3F 

(fun, friends, feedback) a ich głównym oczekiwaniem wobec edukacji jest potrzeba relacji 

interpersonalnych, przyjaźni oraz uzyskanie informacji zwrotnej (Wawer M., 2013). 

Wskazują, że edukacja powinna dostosować swoje metody nauczania do nieustannie 

rozwijającej się technologii. Zaspokojenie tych potrzeb stanie się więc możliwe, 

przy  wykorzystaniu gier symulacyjnych w ramach zajęć na uczelniach wyższych (Wawer M., 

2013). Czynnikiem przyświecającym tej idei powinno być przekonanie, że dobrze 

zaprojektowana gra symulacyjna będzie użytecznym i skutecznym narzędziem do edukacji                 

i rozwijania kompetencji jej uczestników.  

5. Cel, zakres pracy i metodologia badań 

Celem badań było wskazanie opinii osób z badanej grupy na temat wykorzystania gier 

symulacyjnych w ramach zajęć na uczelniach wyższych. Dodatkowym celem było uzyskanie 

informacji na temat znajomości najbardziej popularnych gier symulacyjnych na polskim 

rynku. Badanie, które miało pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów zostało 

przeprowadzone na wybranej grupie osób, którzy spełniali takie warunki jak: posiadanie 

statusu studenta na uczelni wyższej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

bycie absolwentem studiów wyższych oraz dostęp do Internetu. Badaniem zostało objętych 

200 osób obojga płci z różnych miast w Polsce, w wieku od 18 do 39 lat. Dominującą grupą 

byli studenci w przedziale wiekowym 20-24 lat. Zastosowano dobór próby nielosowy - 

metodę kuli śnieżnej. W celu przeprowadzenia badania wykorzystano narzędzie pomiaru 

jakim jest kwestionariusz ankiety. Składał się z trzech części: nagłówka, pytań właściwych 

(10) oraz metryczki umożliwiającej wskazanie zmiennych demograficznych oraz sytuacji 

społeczno-zawodowej. Ze względu na specyfikę próby stworzono formę elektroniczną 

kwestionariusza, która usprawniła proces zbierania danych.  
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6. Wyniki badań własnych 

Pierwsze pytanie miało charakter ogólny, wprowadzający w tematykę badania                        

oraz umożliwiało selekcję respondentów ze względu na znajomość pojęcia gry symulacyjnej. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie jednej z odpowiedzi na pytanie „Z czym 

najbardziej kojarzy się Panu(i) gra symulacyjna?”. Ankietowani mogli zaznaczyć jedną  

z siedmiu dostępnych opcji oraz wskazać własną odpowiedź. Rozkład wyników 

zaprezentowano na rysunku 1.  

Najwięcej z badanych osób, aż 51% wskazało na odpowiedź „gra komputerowa”. Można 

to powiązać z faktem, że słowo symulacja w odniesieniu do gier, niejednokrotnie kojarzy się  

z symulacją komputerową, rzadziej z interpersonalną czy społeczną. Ponadto jest ona jednym 

z rodzajów gier symulacyjnych również stąd wynika taka tendencja wśród udzielanych 

odpowiedzi. Kolejną z wybieranych opcji jest „gra dydaktyczna”, 18% osób powiązało ją                  

z grą symulacyjną. Na trzecim miejscu znajduje się „warsztat edukacyjny” czyli również 

odpowiedź związana z formą zajęć. Można zauważyć, że 40% ankietowanych kojarzy grę 

symulacyjną zgodnie z tematyką badania.  

 

Rysunek 1. Skojarzenia respondentów z pojęciem „gra symulacyjna”. Opracowanie własne na 

podstawie przeprowadzonych badań, n=200. 

Najwięcej z badanych osób, aż 51% wskazało na odpowiedź „gra komputerowa”. Można 

to powiązać z faktem, że słowo symulacja w odniesieniu do gier, niejednokrotnie kojarzy się  

z symulacją komputerową, rzadziej z interpersonalną czy społeczną. Ponadto jest ona jednym 

z rodzajów gier symulacyjnych również stąd wynika taka tendencja wśród udzielanych 
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odpowiedzi. Kolejną z wybieranych opcji jest „gra dydaktyczna”, 18% osób powiązało                   

ją z grą symulacyjną. Na trzecim miejscu znajduje się „warsztat edukacyjny” czyli również 

odpowiedź związana z formą zajęć. Można zauważyć, że 40% ankietowanych kojarzy grę 

symulacyjną zgodnie z tematyką badania.  

W celu uzyskania odpowiedzi dotyczącej znajomości najbardziej popularnych gier 

symulacyjnych na polskim rynku, poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi                    

na pytanie „Które z poniższych gier symulacyjnych zna Pan(i)?”. Opcje możliwe do 

zaznaczenia w tym pytaniu zbudowano na podstawie analizy najczęściej pojawiających się 

wyników po wpisaniu fraz w wyszukiwarkę dotyczących gier symulacyjnych.                             

Każdy z uczestników badania mógł zaznaczyć w tym pytaniu dowolną liczbę opcji, a rozkład 

odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 2. 

Można zauważyć, że znaczna część respondentów (69%) nie znała w chwili wypełniania 

kwestionariusza ankiety żadnej z zaprezentowanych gier symulacyjnych. Analizując tematykę 

i treści, które są poruszane podczas wskazywanych gier można zauważyć związek                           

z kwestiami wchodzącymi w zakres dyscypliny zarządzania. Niektóre z nich dotyczyły 

dziedziny zarządzania projektami, na przykład SimulTrain, Poligon Projektu, Castra Romana, 

Koloseum. Ponadto na liście znajdowały się także takie gry, które obejmowały działania 

związane  

z zarządzaniem procesami (Pizza Kanban Game, Whisky Game, Lego Scrum) czy 

zarządzaniem czasem (Time Simulation). Twórcy gier często wskazują na ich przydatność  

w procesie edukacji osób, gdyż pozwalają w ramach symulacji na wskazanie kluczowych 

kompetencji istotnych z punktu widzenia realizacji projektu, pracy zespołowej oraz 

polepszenie zdolności liderskich. Uzyskane wyniki wskazują na to, że większość                          

z ankietowanych nie miała możliwości udziału w najbardziej popularnych grach 

symulacyjnych dostępnych na polskim rynku. Może dotyczyć to kwestii związanych z ceną 

prezentowanych tytułów, które niekiedy osiągają czterocyfrowe liczby.                                   

Jednak, niektóre z uczelni w Polsce decydują się na ich zakup lub korzystają z dostępnych 

refundacji, aby móc w praktyczny sposób kształcić swoich studentów. W grupie 

respondentów można wskazać niski odsetek osób, które znają gry takie jak: SimulTrain 

(10%), Pizza Kanban Game (9%) oraz Whisky Game (8%).  



Wykorzystanie gier symulacyjnych… 

 
19                                                           Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2 
 
 

 

Rysunek 2. Znajomość najpopularniejszych gier symulacyjnych na polskim rynku. Opracowanie 

własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200. 

Kluczowym elementem okazało się ustalenie kwestii dotyczącej udziału respondentów  

w grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelniach wyższych. Dlatego poproszono 

ankietowanych o wskazanie odpowiedzi na pytanie „Czy brał(a) Pan(i) udział w grze 

symulacyjnej w ramach zajęć na uczelni?”. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano                            

na rysunku3. 

Jak można zauważyć, aż 79% ankietowanych nie brało udziału w grze symulacyjnej  

w ramach zajęć na uczelni. Oznacza to, że tylko 21% badanych miało możliwość nabycia 

nowych umiejętności czy rozwinięcia kompetencji w ramach wykreowanego kontekstu 

sytuacyjnego przy użyciu tej formy nauki.  
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Rysunek 3. Udział badanych w grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni. Opracowanie własne 

na podstawie przeprowadzonych badań, n=200. 

Z punktu widzenia prowadzonych badań istotne stało się poznanie tytułów gier                      

oraz przedmiotów zajęć, w ramach których badani mogli wziąć udział w grach 

symulacyjnych. Uważa się, że nie zawsze muszą być wykorzystywane najpopularniejsze gry 

dostępne na polskim rynku, więc w kwestionariuszu ankietowym przygotowano dwa pytania 

(nr 4. oraz nr 5.). Pierwsze z nich pozwalało na określenie, czy ankietowani „brali udział”, 

„nie brali udziału”, „nie znali tej gry symulacyjnej” z dostępnych opcji w pytaniu 2. 

Natomiast drugie umożliwiało samodzielne wskazanie nazwy gry symulacyjnej, w której 

uczestniczyli. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 4 zaprezentowano na rysunku 4. 

Jak można zauważyć najwięcej ankietowanych (25%) wskazywało udział w grze „Pizza 

Kanban Game” w ramach zajęć na uczelni. Tematyka symulacji dotyczy przede wszystkim 

zarządzania procesami, w tym wykorzystanie koncepcji lean managamentu. Uczestnicy mają 

możliwość poznania zasad Lean Software Development (Bryne A., 2018) oraz wdrożenia ich 

w pracy zespołu zajmującego się produkcją „Pizzy Hawajskiej” oraz  „Pizzy z Rukolą”. 

Wszystko odbywa się przy użyciu minimalnej liczby materiałów (głównie papierniczych),                

co również jest zgodne z koncepcją lean managamentu. Kolejnym tytułem, który najczęściej 

wskazywali badani okazał się „Poligon projektu” oraz „Simul Train” - 18% respondentów 

twierdzi, że brało w nich udział w ramach zajęć na uczelni. Są to gry umożliwiające nabycie 

kompetencji w zakresie zarządzania projektami. Uczestnicy wcielają się w zespół projektowy 

pracujący nad konkretnymi zadaniami. Ponadto muszą podejmować decyzje w zakresie 

zarządzania personelem, zasobami, jakością oraz ryzykiem projektu. Natomiast „Whisky 

Game”, w której udział brało 13% respondentów, umożliwia w formie symulacji poznanie 

głównie schematu działania łańcucha dostaw, ale również dotyczy tematyki zarządzania 

procesami. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że prawie 1/5 badanych ma świadomość  

Tak Nie
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o istnieniu wskazywanych gier, lecz nie miała okazji brać w nich udziału w ramach zajęć                 

na uczelni. Być może uczestniczyła w nich w ramach warsztatów lub szkoleń 

organizowanych przez firmy zewnętrzne. 

Rysunek 4. Udział badanych w najpopularniejszych grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni. 

Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200. 

Podczas analizy wyników badań zauważono ciekawe zjawisko, związane z udzielnymi  

odpowiedziami na pytanie otwarte nr 5. Wśród 11 respondentów, którzy przystąpili                       

do niniejszego pytania, najczęściej pojawiały się stwierdzenia, że „nie pamiętają nazwy gry,  

w której brali udział”. Niektóre odpowiedzi nie pozwalały na jednoznaczne określenie tytułu 

gry, gdyż były to jedynie urywki informacji, na przykład „dotyczące obsługi hotelu, 

prowadzenie hotelu, coś na kształt symulacji procesów”. Natomiast dwie osoby wskazały grę 

stworzoną przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego „Kura na Turę”, która dotyczy 

dziedziny zarządzania projektami.  

W zależności od przygotowanych planów studiów, które często różnią się od siebie na 

poszczególnych uczelniach, studenci zarządzania realizują te same treści w ramach 

przedmiotów o innych nazwach. Dlatego w pytaniu „W ramach jakich zajęć uczestniczył(a) 

Pan(i) w grach symulacyjnych?” wskazano sześć najbardziej powtarzalnych tytułów zajęć 

oraz umożliwiono wskazanie własnych propozycji. Rozkład odpowiedzi na pytanie 

zaprezentowano na rysunku 5. 

Najczęściej wskazywane były przedmioty powiązane z zarządzaniem zasobami ludzkimi - 

25% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. Można zaryzykować, że gry symulacyjne, 

dzięki którym możliwe jest rozwijanie umiejętności pracy w zespole, sprawdzają się w 

ramach osiągania efektów kształcenia w tym obszarze. Następnymi zajęciami, podczas 

których respondenci brali udział w grach symulacyjnych były kolejno zarządzanie projektami 
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(19%), zarządzanie czasem (17%), zarządzanie komunikacją (12%), zarządzanie ryzykiem 

(9%) oraz metody zarządzania (8%). Jednak wśród innych odpowiedzi pojawiały się takie jak 

zarządzanie strategiczne lub zarządzanie informacją. 

Rysunek 5. Przedmioty, w ramach których respondenci przynajmniej raz brali udział w grze 

symulacyjnej. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200. 

Następnie postanowiono uzyskać informację dotyczącą subiektywnej oceny respondentów 

w ramach ośmiu czynników towarzyszących przeprowadzeniu gry symulacyjnej podczas 

zajęć na uczelni. Każdy z ankietowanych został poproszony o nadanie rangi od 1 do 5 

poszczególnym opcjom w pytaniu „Jak ocenia Pan(i) naukę przy użyciu gier 

symulacyjnych?”. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano w formie tabeli 1. 

Widoczna jest znaczna przewaga pozytywnych ocen wśród wszystkich wymienionych 

czynników. Jednak należy wskazać te, które ponad połowa respondentów oceniła bardzo 

dobrze, nadając im rangę 5. Badani twierdzą, że udział w grze symulacyjnej przyczyniłby się 

do odczucia pewnej różnorodności wykorzystania metod i form nauki (52,5%). Być może 

dzięki temu ćwiczenia zostałyby urozmaicone o nowe elementy. Taki sam wskaźnik osiągnęła 

odpowiedź dotycząca szansy na integrację zespołu. W ramach symulacji działań 

przedsiębiorstw czy  zespołów projektowych kluczowa jest współpraca i porozumienie 

pomiędzy jednostkami. Podczas działań grupowych często dochodzi do poznania pewnych 

przyzwyczajeń, indywidualnych sposobów rozwiązania problemów oraz reakcji na stres. 

Dzięki temu zespół może poznać swoje zachowania w ramach symulacji i nie popełniać 

podobnych błędów w rzeczywistej sytuacji. Na trzecim miejscu znalazła się odpowiedź 

dotycząca innowacyjności metody nauki - 50% badanych tak twierdzi. Ważne z punktu 

widzenia prowadzącego zajęcia może okazać się wypowiedź 47,5% ankietowanych na temat 

motywacji do uczestnictwa w ćwiczeniach czy innych formach zajęć.                                      
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Można stwierdzić, że wykorzystanie gier symulacyjnych w znacznym stopniu zmniejszyłoby 

nieobecność studentów z badanej grupy. Ciekawe jest również to, jak często wskazywana jest 

odpowiedź dotycząca zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce (45% osób tak twierdzi). 

Możliwe, że studenci posiadali wiedzę niezbędną do wykonania pewnych czynności, lecz nie 

mieli okazji, by sprawdzić się w warunkach odpowiadających rzeczywistości. Można 

wskazać, że tę okoliczność powinny spełniać praktyki studenckie, podczas których studenci 

mogą poznać pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach czy innych podmiotach prawnych. 

Jednak gra symulacyjna mogłaby okazać się cennym wstępem do pełnienia pewnych funkcji. 

Pozytywnie oceniono również czynniki związane z przełamywaniem barier komunikacyjnych 

(40%), zdolnością do zapamiętywania treści poruszanych podczas trwania gry (40%)                                

oraz możliwością przełożenia problemów i sposobów ich rozwiązywania na działania 

zawodowe (32,5%). 

Tabela 1. 

Ocena poszczególnych czynników towarzyszących przeprowadzeniu gry symulacyjnej podczas 

zajęć na uczelni 

Czynnik 

Ocena czynnika (1 - bardzo źle, 5 - bardzo 

dobrze). 

1 2 3 4 5 

Motywacja do uczestnictwa w zajęciach  2,5% 0% 15% 35% 47,5% 

Możliwość integracji zespołu 2,5% 0% 2,5% 42,5% 52,5% 

Przełamywanie barier komunikacyjnych 2,5% 0% 15% 42,5% 40% 

Możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce 0% 2,5% 12,5% 35% 45% 

Różnorodność wykorzystania metod i form nauki 2,5% 7,5% 15% 22,5% 52,5% 

Zdolność do zapamiętywania treści poruszanych podczas 

trwania gry 
5% 5% 12,5% 37,5% 40% 

Możliwość przełożenia problemów i sposobów ich 

rozwiązania w czasie gry symulacyjnej na działania zawodowe 
5% 5% 20% 37,5% 32,5% 

Innowacyjność metody nauki 2,5% 5% 10% 32,5% 50% 

Widoczna jest znaczna przewaga pozytywnych ocen wśród wszystkich wymienionych 

czynników. Jednak należy wskazać te, które ponad połowa respondentów oceniła bardzo 

dobrze, nadając im rangę 5. Badani twierdzą, że udział w grze symulacyjnej przyczyniłby się 

do odczucia pewnej różnorodności wykorzystania metod i form nauki (52,5%). Być może 

dzięki temu ćwiczenia zostałyby urozmaicone o nowe elementy. Taki sam wskaźnik osiągnęła 

odpowiedź dotycząca szansy na integrację zespołu. W ramach symulacji działań 

przedsiębiorstw czy  zespołów projektowych kluczowa jest współpraca i porozumienie 

pomiędzy jednostkami. Podczas działań grupowych często dochodzi do poznania pewnych 

przyzwyczajeń, indywidualnych sposobów rozwiązania problemów oraz reakcji na stres. 

Dzięki temu zespół może poznać swoje zachowania w ramach symulacji i nie popełniać 

podobnych błędów w rzeczywistej sytuacji. Na trzecim miejscu znalazła się odpowiedź 

dotycząca innowacyjności metody nauki - 50% badanych tak twierdzi. Ważne z punktu 

widzenia prowadzącego zajęcia może okazać się wypowiedź 47,5% ankietowanych na temat 

motywacji do uczestnictwa w ćwiczeniach czy innych formach zajęć. Można stwierdzić,                 



K. Janecka, M. Juźwik 

24                                                           Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2 
 
 

że wykorzystanie gier symulacyjnych w znacznym stopniu zmniejszyłoby nieobecność 

studentów z badanej grupy. Ciekawe jest również to, jak często wskazywana jest odpowiedź 

dotycząca zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce (45% osób tak twierdzi). Możliwe, 

że studenci posiadali wiedzę niezbędną do wykonania pewnych czynności, lecz nie mieli 

okazji, by sprawdzić się w warunkach odpowiadających rzeczywistości. Można wskazać,                 

że tę okoliczność powinny spełniać praktyki studenckie, podczas których studenci mogą 

poznać pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach czy innych podmiotach prawnych. Jednak 

gra symulacyjna mogłaby okazać się cennym wstępem do pełnienia pewnych funkcji. 

Pozytywnie oceniono również czynniki związane z przełamywaniem barier komunikacyjnych 

(40%), zdolnością do zapamiętywania treści poruszanych podczas trwania gry (40%) oraz 

możliwością przełożenia problemów i sposobów ich rozwiązywania na działania zawodowe 

(32,5%). 

Zbadanie opinii studentów na temat wykorzystania gier symulacyjnych wiąże się  

z poznaniem emocji towarzyszących rozgrywce. Dlatego poproszono respondentów  

o odpowiedź na pytanie „Jakie odczucia wywołało u Pana(i) uczestnictwo w grach 

symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni?”. Każdy mógł zaznaczyć maksymalnie trzy opcje 

oraz wskazać własne odczucia. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Odczucia badanych uczestników gier symulacyjnych. Opracowanie własne na podstawie 

przeprowadzonych badań, n=200. 

  Według respondentów gry symulacyjne wywołują najczęściej zainteresowanie (40%), 

czyli potwierdza się stwierdzenie dotyczące zwiększenia motywacji do uczestnictwa  

w zajęciach. Studenci mogą brać udział w takich formach nauki ze względu na ciekawość lub 

pewien czynnik rywalizacji. Duży odsetek badanych wskazało również na radość (35%),              

co możne oznaczać, że uczestnictwo w grach symulacyjnych odbywa się w przyjaznej 

atmosferze i powoduje budowanie pozytywnych relacji między uczestnikami. Na trzecim 

miejscu znajdowała się „duma” - 11% uczestników badania tak uważa. Można wysunąć 

wniosek, że związane jest to z elementem zwycięstwa po zakończonej rywalizacji. Poczucie 
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dumy pojawia się najczęściej w wyniku osiągniecia zamierzonego celu (Pawłowska, 2019),              

a niektóre z gier symulacyjnych kończą się wskazaniem zespołu, który poradził sobie                          

z danym działaniem najlepiej (co przez część uczestników może być wskazywane jako 

kluczowy element gry). Pojawiały się również odpowiedzi dotyczące negatywnych odczuć - 

frustracja (5%), irytacja (3%), które natomiast mogą wynikać z osiągania słabszych wyników 

lub niezadowolenia z tematyki gry czy sposobu jej prowadzenia.  

W ramach badań próbowano również określić kwestie dotyczące motywacji do udziału  

w grach symulacyjnych  prowadzonych w ramach zajęć na uczelni przez osoby, które nie 

miały wcześniej takiej możliwości. Dlatego poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytanie 

„Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) udziałem w grach symulacyjnych w ramach zajęć na 

uczelni?”. Wyniki zaprezentowano na rysunku 7.  

 

 

 

Rysunek 7. Zainteresowanie udziałem w grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni. 

Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200. 

Znaczna większość, aż 89% ankietowanych opowiedziało się pozytywnie względem 

potencjalnego udziału w grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni. Dany wynik można 

interpretować jako potrzebę urozmaicenia form nauki, ale także wskazywaną już wcześniej 

zmianę podejścia studentów do edukacji. W celu uzyskania informacji na temat chęci 

uczestnictwa postawiono kolejne pytanie. Dzięki niemu próbowano ustalić, czy gry 

symulacyjne powinny być wykorzystywane jako forma ćwiczeniowa. Rozkład odpowiedzi 

zaprezentowano na rysunku 8. Jedynie 4% respondentów twierdzi, że nie jest to dobry 

Tak Nie
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pomysł. Być może są zadowoleni z formy ćwiczeń realizowanych na ich uczelni. Jednak 76% 

uważa, że to dobre rozwiązanie. 

 

Rysunek 9. Opinia respondentów na temat wykorzystania gier symulacyjnych jako formy 

ćwiczeniowej na uczelni. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200. 

W odniesieniu do prowadzonych badań, starano się także ustalić, na jakie aspekty 

mogłoby wpłynąć wykorzystanie gier symulacyjnych w ramach realizowanych zajęć                      

na uczelniach wyższych. O wskazanie odpowiedzi na to pytanie poproszono badanych 

respondentów  

a wyniki zaprezentowano na rysunku 10. 

Większość ankietowanych uważa, że gry symulacyjne zdecydowanie mogą lub mogłyby 

wpłynąć na zwiększenie zaangażowania studentów w czasie zajęć (91%), zbudowanie 

pozytywnej relacji między nauczycielem akademickim a studentami (90%) oraz umożliwienie 

wykorzystania teoretycznej wiedzy w praktyce (89%). Potwierdza się zatem fakt, że badani 

studenci niejednokrotnie wskazują na konieczność zwiększenia ich bezpośredniego udziału  

w ramach prowadzonych zajęć, co przełożyłoby się zarówno na pozytywniejsze relacje  

z nauczycielami akademickimi oraz zdobycie cennej praktyki. Ponadto respondenci uważają, 

że wykorzystanie gier symulacyjnych w ramach zajęć zdecydowanie nie i raczej nie 

wpłynęłoby na nieuzyskanie efektów kształcenia (70%), niezrealizowanie materiału 

dydaktycznego z sylabusa (59%), niesprawiedliwość w ocenie zaangażowania podczas pracy 

w zespołach (51%) czy lekceważenie przedmiotu (42%). Oznacza to, że studenci postrzegają 

gry symulacyjne jako element urozmaicający oraz pozwalający uzyskać namiastkę 

rzeczywistości, z którą przyjdzie im się zmierzyć zaraz po studiach, rozpoczynając pracę 

zawodową. Nie traktują tej formy nauczania jako elementu rozrywkowego, przyczyniającego 

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem
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się do zmniejszenia rangi czy jakości prowadzonych zajęć, wręcz przeciwnie – dostrzegają  

w grach symulacyjnych praktyczny walor edukacyjny.  

 

Rysunek 10. Wpływ wykorzystania gier symulacyjnych na zajęcia według respondentów. 

Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200. 

7. Podsumowanie 

Podsumowując rozważania na temat wykorzystania gier symulacyjnych jako formy 

kształcenia na uczelniach wyższych można stwierdzić, że ankietowani w zdecydowanej 

większości pozytywnie oceniają możliwości jakie stwarza gra symulacyjna. Ponad połowa 

respondentów nie brała udziału w żadnej grze symulacyjnej w ramach zajęć na uczelniach 

wyższych, co niestety nie jest optymistycznym wnioskiem. Dana kwestia wpływa również na 

atrakcyjność oferty edukacyjnej, zainteresowanie oraz frekwencję potencjalnych studentów. 

Ankietowani uważają, że gry symulacyjne mogłyby znacznie poprawić różnorodność  

i  innowacyjność form nauczania oraz wpłynąć na integrację zespołu. Ponadto zwiększyłyby 

zainteresowanie oraz wpłynęłyby pozytywnie na atmosferę prowadzonych zajęć. Dzięki grom 

symulacyjnym badani studenci nie tylko poszerzyliby swoje umiejętności oraz mogli 

wykorzystać działania w ramach prowadzonej symulacji, ale także chętniej uczęszczaliby na 

zajęcia. Oznacza to, że ankietowani dostrzegają pewne braki w odniesieniu do różnorodności 

form prowadzonych zajęć. Optymistycznym jest jednak fakt, że znaczna większość 

respondentów wskazała na chęć udziału w grach symulacyjnych w ramach zajęć                           

na uczelniach wyższych oraz uważa, że mogłaby być ona wykorzystywana jako forma 
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Lekceważenie przedmiotu ze względu na formę

prowadzenia zajęć

Niesprawiedliwość w ocenie zaangażowania podczas

pracy w zespołach

Niezrealizowanie materiału dydaktycznego z sylabusa

Nieuzyskanie efektów kształcenia

Zdecydowanie tak i raczej tak Zdecydowanie nie i raczej nie Nie wiem
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ćwiczeniowa. Wszelkie udzielone w ramach prowadzonych badań odpowiedzi, potwierdzają 

zatem stwierdzenie, że wykorzystanie gier symulacyjnych wpłynęłoby na atrakcyjność form 

kształcenia studentów.   
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