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Chęć udziału w projekcie mogą zgłaszać nauczyciele w Dziale Rekrutacji WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 866 11 88, 17 866 11 99  |  e-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl

Gra decyzyjna skierowana jest do uczniów szkół 
ponadpodstawowych, w tym głównie maturzystów.
Projekt finansowany jest z własnych funduszy, a co za tym idzie 
całkowicie bezpłatny dla uczestników.

CO TO JEST GRA DECYZYJNA?

Gra decyzyjne to jedna z najlepszych metod kształcenia problemowego, która pozwala uczestnikom
tworzyć zjawiska, sytuacje i procesy identyczne z tymi, które na co dzień występują w firmach czy
przedsiębiorstwach.

GRA DECYZYJNA I
czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne  |  Liczba uczestników: 12-28 (rekomendowana liczba 12-16 osób)

SKUTECZNY NEGOCJATOR
Opis: Skuteczny negocjator to komputerowa gra negocjacyjna online. Gra jest symulacją sytuacji,
wymagających znalezienie kompromisu. Każdy gracz wciela się w rolę postaci w różnych sytuacjach
negocjacyjnych. Gra kształci umiejętności miękkie takie jak:

• umiejętność komunikacji,
• umiejętność krytycznego myślenia,
• umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań.

W czasie zajęć gracze realizują wybrane scenariusze z zakresu:

• negocjowanie harmonogramu użycia auta służbowego,
• podział wspólnych łupów pomiędzy poszukiwaczami skarbów,
• negocjowanie harmonogramu dni wolnych w biurze,
• umiejętność przygotowania się do negocjacji.

GRA DECYZYJNA II
czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych  |  Liczba uczestników: 12-30 (rekomendowana liczba 12-16 osób)

HR MANAGER
Opis: Rozgrywka toczy się wokół zarządzania kompetencjami pracowników w celu osiągania jak
najlepszych wyników finansowych w firmie. Gra uczy jak gospodarować potencjałem pracowników,
jak ten potencjał wyzwalać i rozwijać, aby z sukcesem realizować biznesowe przedsięwzięcia. 
Gra jest symulacją firmy, w której podobnie jak w życiu trzeba pozyskać pracowników, zainwestować
w ich rozwój, motywować finansowo i pozafinansowo, a także jak trzeba zwalniać.

Gra kształci umiejętności miękkie takie jak:

• umiejętność komunikacji,
• umiejętność krytycznego myślenia,
• umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań,
• umiejętność pracy zespołowej,
• umiejętność podejmowania decyzji w warunkach niepewności,
• umiejętność zarządzania dobrami.
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