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Gryfikacja w edukacji ekonomicznej

1. Wprowadzenie
W nauczaniu zagadnień ekonomicznych istnieje potrzeba stosowania aktywnych metod dydak-
tycznych. Jednym z przykładów kształcenia aktywnego są metody symulacyjne, które z założenia 
opierają się na aktywnym uczestnictwie uczniów. W związku z tym warto podkreślić znaczenie 
gier symulacyjnych stosowanych w procesie rozwoju zachowań przedsiębiorczych. Gry można 
traktować jako trening przedsiębiorczości. Gry z obszaru ekonomii obejmują dosyć szeroki 
zakres tematyczny, w zależności od celów gry oraz specyfiki grupy docelowej. Do najpopular-
niejszych należą gry symulujące prowadzenie firmy, grę na giełdzie papierów wartościowych  
i inwestowanie.

2. Gryfikacja a edukacja
Gryfikacja (ang. gamification) to wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych  
i komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami  
w celu zwiększenia ich zaangażowania. Gryfikacja wykorzystuje najwięcej elementów mechaniki 
gier, gdyż zmienia projekt w grę, która daje uczestnikom przyjemność z pokonywania kolejnych 
osiągalnych wyzwań, z rywalizacji, współpracy itp. Gryfikacja pozwala zaangażować ludzi w zajęcia, 
które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe 
(http://www.gryfikacja.pl/index.php/gryfikacja). Powstaje pytanie, który termin jest właściwy: 
gryfikacja czy grywalizacja? Są one bliskoznaczne, przy czym zwolennicy pojęcia „grywalizacja” 
podkreślają znaczenie rywalizacji w grach, a zwolennicy „gryfikacji” zwracają uwagę na to, że 
rywalizacja jest jednym z wielu elementów, który jednak nie zawsze występuje w mechanizmach 
gier (http://shenn.pl/blog/2011/07/03/grywalizacja-czyli-nowe-stare). W niniejszym tekście 
użyto pojęcia „gryfikacja”, co wynika z przekonania, że ludzie uczestnicząc w grach nie zawsze 
kierują się motywem rywalizacji. Warto zauważyć, że przekonanie o decydującej roli rywalizacji  
w podejmowaniu gry podważa zasadność stosowania gier o sumie niezerowej (gry współpracy). 
Ponadto z doświadczeń autorki, która uczestniczyła w charakterze arbitra w około 30 rozgryw-
kach realizowanych przez studentów studiów dziennych i zaocznych (w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Częstochowie oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie) wynika, 
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iż studenci uczestniczący w grach o sumie zerowej przyjmują różne strategie przetrwania na 
konkurencyjnym rynku. Oprócz strategii ukierunkowanych na rywalizację można zauważyć 
strategie pasywne oraz próby nawiązania współpracy. Autorzy gier dydaktycznych podkreślają 
znaczenie doświadczenia i umiejętności, jakie gracz uzyskuje, uczestnicząc w grze. Natomiast 
element rywalizacji może być czynnikiem skłaniającym uczestników gry do dodatkowej aktyw-
ności oraz może stanowić dodatkowy element gratyfikacji związany z uczestnictwem w grze. 
Wykorzystanie gier w dydaktyce (w szczególności w nauczaniu ekonomii) nie stanowi nowego 
zjawiska, jest ono znane od kilkunastu lat.

Warto stosować gry w edukacji, gdyż:
•	 nagradzają za wysiłek poprzez przyjemność płynącą z odkrywania nowej rzeczywistości,
•	 pozwalają na pomyłki (w grze nie ma kar za popełnianie błędów), 
•	 budują zaangażowanie poprzez podanie celu, autonomię gracza oraz poczucie mistrzostwa 

(Tkaczyk, 2012).
Gry symulacyjne odróżnia od innych technik to, że wynik samej gry jest za każdym razem 

różny. Cele gry są określone, podobnie jak w innych technikach dydaktycznych oraz fakt, że 
wynik gry w dużym stopniu zależy od umiejętności graczy, co pozwala na znaczne ogranicze-
nie czynnika losowości. Wspólną cechą wyróżniającą gry jest misja, jaką spełniają. Misją jest 
nauczanie nawet bardzo trudnych rzeczy w sposób miły i przyjemny dla uczestników treningu 
(Bielecki, 1999).

Klasyczna gra to sytuacja decyzyjna, zawierająca w sobie konflikt interesów między dwoma 
(lub więcej) decydentami, przy zaistnieniu następujących warunków:
•	 każdy gracz ma dostępny dla niego zestaw dwóch lub więcej dobrze określonych wyborów lub 

sekwencji wyborów określanych zagraniami, ruchami lub posunięciami,
•	 każda możliwa kombinacja dostępnych graczowi zagrań prowadzi do dobrze zdefiniowanego 

stanu końcowego (wygrana, przegrana, remis), który kończy grę,
•	 każdemu stanowi końcowemu przypisana jest określona wypłata dla każdego gracza (Bielecki, 2001).

Gra symulacyjna to taki model symulacyjny, którego składnikami są ludzie (co najmniej 
jeden człowiek) odgrywający role, w których mogą oddziaływać na resztę modelu i poznawać 
przynajmniej fragmenty jego stanu, przy czym część oddziaływań w każdej roli jest przez nich 
swobodnie wybieralna (Balcerak, Pełech, 2000).

Gra symulacyjna jest dynamicznym modelem systemu rzeczywistego lub hipotetycznego. Jego 
elementami są: symulator reakcji, scenariusz z opisami ról, reguł i celów, aktorzy (uczestni cy gry) 
odgrywający role. Kolejne stany symulowanego modelu zależą od decyzji uczestników, a te od 
informacji o stanie poprzednim (na początku rozgrywki o stanie początkowym; Balcerak, 2001).

Strukturalna definicja gry symulacyjnej opisuje ją jako model symulacyjny złożony z nastę-
pujących elementów:

1. Role (odgrywane przez ludzi – aktorów),
2. Scenariusz (zawierający także ewentualnie zapis wpływów zewnętrznych),
3. Reguły (określające dopuszczalne i nakazane zachowania aktorów),
4. Symulator reakcji (odwzorowujący skutki działań aktorów w rolach), 
5. Sprzężenia:

a. rola – symulator reakcji – rola,
b. scenariusz – rola,
c. scenariusz – symulator reakcji,
d. reguły – rola (Balcerak, Pełech, 2000). 

Przez grę rozumiemy symulację środowiska ekonomiczno-społecznego, w którym gracze 
mają za zadanie podejmowanie decyzji kierowniczych i administracyjnych w następujących po 
sobie interwałach czasowych. Decyzje już podjęte mają wpływ na zmianę warunków środo-
wiskowych, które z kolei determinują dalsze decyzje. Proces zmiany środowiska jako takiego 
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następuje w wyniku współdziałania podjętych decyzji przez graczy z pewnymi cechami imma-
nentnymi dla symulowanego środowiska. Stąd gracze mają tylko pośredni wpływ na całokształt 
procesu (Walaszek, 1976).

Znaczenie gier decyzyjnych to:
•	 zdobywanie wiedzy i jej systematyzacja,
•	 nadawanie wiadomościom z różnych dziedzin operatywnego charakteru,
•	 trening podejmowania decyzji,
•	 rozwijanie umiejętności posługiwania się określonymi metodami i technikami,
•	 kształcenie umiejętności planowania działań,
•	 rozwijanie umiejętności przewidywania działań,
•	 kształtowanie postaw,
•	 kształtowanie określonego stosunku do zjawisk i problemów (Łodyga, 2001).

Gry jako sposób symulowania określonego fragmentu rzeczywistości są najbardziej złożoną 
metodą dydaktyczną. W związku z tym wymagają dużo czasu, zaangażowania uczestników 
oraz elastycznego podejścia do symulowanej rzeczywistości. Korzyści, jakie niesie stosowanie 
tej metody są wszechstronne. Wynika to w dużym stopniu z dynamicznego charakteru gier, bo 
przebieg tej samej gry nigdy nie odbywa się w taki sam sposób. Zależy to od specyfiki zespołu, 
interakcji między graczami oraz sposobem realizacji celów założonych w grze. Dlatego można 
przyjąć założenie, że każda gra wnosi różne aspekty kształceniowe, w szczególności daje możli-
wości nauki nowych pojęć oraz treningu nowych umiejętności (Łodyga, 2013a).

Powyżej przytoczone definicje stanowią potwierdzenie, że: 
•	 znaczenie decyzyjnych gier symulacyjnych w dydaktyce jest doceniane od wielu lat,
•	 gry mogą służyć do przedstawienia różnych zjawisk i problemów,
•	 zakres tematyczny gier jest zróżnicowany (szczegółowy – pojęcia, ogólny – proces),
•	 poprzez gry można realizować różne cele dydaktyczne,
•	 cele gier mogą być zróżnicowane, zależą od celów arbitra oraz uczestników gier,
•	 poszczególni uczestnicy mogą mieć inne cele, które realizują w procesie gier,
•	 gry mogą być stosowane na różnym poziomie kształcenia, od przedszkola aż po studia pody-

plomowe oraz kursy i szkolenia,
•	 gry stanowią dynamiczny element procesu kształcenia, elastycznie dostosowywujący się do 

określonej sytuacji,
•	 rola gier w procesie dydaktycznym wynika z możliwości ćwiczenia i trenowania umiejętności 

(Łodyga, 2012).

3. Gry w nauczaniu ekonomii
W nauczaniu zagadnień ekonomicznych stosowano dotychczas opisowe, bierne formy 
nauczania, jednak dopiero metody symulacyjne dają szansę rozwoju kształcenia aktywnego.  
Z założenia opierają się one na aktywnym uczestnictwie kształconych osób. Gry symulacyjne 
stosowane w procesie rozwoju zachowań przedsiębiorczych wspierają więc trening przedsię-
biorczości. Jedną z zalet gry decyzyjnej jest to, że uczestnicy zajęć w krótkim czasie od momentu 
podjęcia decyzji otrzymują informację zwrotną o skutkach ekonomicznych podjętych przez 
siebie decyzji (Korbut, 1999).

Gry dydaktyczne jako metoda nauczania przedsiębiorczości, w szczególności rozwijania 
umiejętności twardych i miękkich oraz poziomu zaangażowania uczniów, są oceniane wysoko 
(w skali 1–3, gdzie 1 – kryterium na podstawowym poziomie lub brak spełnienia kryterium,  
a 3 – kryterium zostało w pełni spełnione):
•	 adekwatność do grupy docelowej pod względem liczby odbiorców, nauczanie grupowe – 3,
•	 adekwatność grupy docelowej pod względem wieku, od szkoły podstawowej do szkoły wyż-

szej – 3 na wszystkich poziomach edukacji,
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•	 uniwersalność zastosowania metody w kontekście tematyki – 2,
•	 skuteczność w kontekście: zdobywania wiedzy – 2, umiejętności praktycznych (twardych) – 3, 

rozwijania umiejętności społecznych (miękkich) – 2,
•	 ilość przekazywanej wiedzy – 2,
•	 wymagane zaangażowanie uczniów – 3 (Finneran, Kwiatkowska-Ciotucha, Lichtarski, Stań-

czyk-Hugiet, Wąsowicz, Załuska, 2011).
Gry z obszaru ekonomii obejmują dosyć szeroki zakres tematyczny. W zależności od celów 

gry oraz grupy docelowej można dokonać podziału gier ekonomicznych na:
1. Gry popularyzujące zagadnienia ekonomiczne, np. Świat zakupów, Farmersi, KRKlot, 

gry na Portalu Edukacji Ekonomicznej (http://www.nbportal.pl).
2. Gry edukacyjne rozwijające określone umiejętności (np. prowadzenie działalności go-

spodarczej, inwestowanie), przygotowane dla danej grupy docelowej, np. Małe przedsię-
biorstwo produkcyjne, Inwestor.

W zależności od sposobu realizacji gry można wyróżnić:
1. Gry ręczne, np. gra PRACA-1, opracowana przez autorkę i realizowana w latach 2005–2007 

w WSP TWP w Warszawie, gra Grakor autorstwa dra Jana Korbuta realizowana przez ze-
spół w którym uczestniczyła autorka w latach 1997–2002 w WSP w Częstochowie (Kor-
but, 1999; Łodyga, 2001). 

2. Gry komputerowe, zaprezentowane w dalszej części artykułu (Świat zakupów, Farmersi, 
KRKlot, Inwestor).

3.1. Świat zakupów

Gra Świat zakupów została opracowana ramach kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 
Moje konsumenckie ABC realizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem 
gry jest propagowanie wiedzy o prawach konsumenta. Gra uczy, na co zwracać uwagę podczas 
zakupów w zwykłym sklepie oraz przez Internet. Dzięki niej konsument (uczestnik gry) może 
dowiedzieć się, jakie ma prawa jako konsument i jak z nich korzystać. Na początku gry uczestnik 
wybiera jeden z trzech dostępnych scenariuszy, a następnie realizuje zadania wg podanego 
schematu postępowania. W związku z tym musi założyć konto w banku (Rys. 1), a następnie za 
środki na koncie bankowym może dokonywać zakupów w sklepie oraz sklepie internetowym.

Rysunek 1. Świat zakupów – bank. Źródło: http://www.konsumenckieabc.pl/gry/96-swiat-zakupow.html 

Racjonalne decyzje dotyczące zakupów są punktowane, natomiast za zakupy produktów 
niepotrzebnych lub uszkodzonych punkty są odejmowane. W czasie gry doradca udziela 

http://www.nbportal.pl
http://www.konsumenckieabc.pl/gry/96-swiat-zakupow.html
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wyjaśnień na temat praw, które posiada konsument. Dzięki temu uczestnik gry poznaje prawa 
konsumenta i ma możliwość ćwiczenia racjonalnych zachowań rynkowych. 

3.2. Farmersi

Farmersi to ekonomiczna gra edukacyjna przeznaczona dla młodzieży. Uczestnicy gry zarzą-
dzają farmą na Dzikim Zachodzie. Ich zadaniem jest prowadzenie farmy i uzyskiwanie 
dochodów z tej działalności. Rozgrywka na charakter turowy (jedna rozgrywka trwa od 6 do 17 
tur). Można wybierać scenariusze gry, które są zróżnicowane ze względu na cele rozgrywki, oraz 
miasta, które różnią się parametrami rynku i liczbą graczy. Każda rozgrywka ma jeden spośród 
pięciu możliwych celów: zdobycie jak największego majątku (a), zakupienie jak największej 
ilości ziemi (b), zebranie w spichlerzu jak najwięcej zboża (c), osiągnięcie jak najwyższych 
wpływów z eksportu (d) lub osiągnięcie jak najliczniejszego stada krów lub owiec (e). Końcowy 
wynik w grze zależy tylko od parametru określonego w celu gry (na przykład jeśli celem jest 
zebranie jak najwięcej pszenicy w spichlerzu, to wysokość majątku nie ma wpływu na wynik  
w grze). Działalność na farmie można więc podzielić na trzy niezależne obszary: uprawy, hodowla 
i inwestycje (Rys. 2). Po każdej rozegranej rozgrywce zmienia się liczba punktów doświadczenia 
gracza. Jest to gra konkurencyjna, stąd duże znaczenie ma publiczny ranking graczy, a rywaliza-
cja stanowi ważny element zwiększający zaangażowanie uczestników.

 Rysunek 2. Gra Farmersi. Źródło: http://www.farmersi.pl

Gra Farmersi:
•	 rozwija inteligencję finansową, 
•	 pomaga zdobyć umiejętności przywódcze i uczy współpracy, 
•	 uczy jak rozpoznawać trendy na rynkach, 
•	 uczy myślenia strategicznego i planowania, 
•	 uczy zarządzania finansami (http://www.farmersi.pl),
•	 daje informacje zwrotne dotyczące podjętych decyzji,
•	 buduje doświadczenie gracza,
•	 stopniuje trudności,
•	 angażuje poprzez działanie na konkurencyjnym rynku,
•	 uczy podejścia zadaniowego.

3.3. KRKlot

Gra KRKlot została przygotowana w projekcie Opracowanie założeń merytorycznych i insty-
tucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla 
uczenia się przez całe życie, realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych (Rys. 3). Założe-
niem gry było połączenie w atrakcyjny sposób zabawy (elementy zręcznościowe gry) oraz nauki 
(quiz zawarty w grze). Grupami docelowymi były osoby wchodzące na rynek pracy oraz osoby 
pracujące, czyli wszyscy zainteresowani tematyką rynku pracy. 

http://www.farmersi.pl
http://www.farmersi.pl
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Gra w niekonwencjonalny sposób wprowadza w problematykę rynku pracy i planowania 
kariery zawodowej. Uczestnik gry na każdym poziomie (8 poziomów) musi w podanym czasie 
zebrać wymaganą liczbę kwalifikacji. Każdy poziom kończy się quizem. Pytania quizowe dotyczą 
rynku pracy oraz edukacji, a ich trudność zależy od poziomu gry. W całej grze można uzyskać 
1200 punktów. Gra została opublikowana na Facebooku na profilu IBE KRK oraz na stronie IBE 
KRK. W okresie marzec–kwiecień 2013 r. 140 graczy opublikowało swój wynik w rankingu. Gra 
cieszyła się popularnością na Facebooku. Związane to było z konkursem, który został urucho-
miony zaraz po premierze gry. Konkurs miał 11 rund gry, każda runda trwała jeden tydzień.  
W każdej rundzie nagradzano 3 najlepsze wyniki z danego tygodnia. Można zauważyć zróż-
nicowanie najlepszych wyników w poszczególnych tygodniach, co może świadczyć o tym, że 
znaczenie miał element rywalizacji między graczami. Ponadto odnotowano zwiększoną liczbę 
logowań do w gry ostatnim dniu danej rundy, tj. w niedzielę. Można zaobserwować tendencję 
rosnącą, przy wzięciu pod uwagę najlepszych wyników w poszczególnych tygodniach (Łodyga, 
2013a).

 Rysunek 3. Gra KRKlot. Źródło: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/gra 

 Rysunek 4. Gra KRKlot – najlepsze wyniki w konkursie. Źródło: Łodyga, O. (2013a). Internetowe gry edukacyjne 
– możliwości i przykłady. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych: innowacje  

i implikacje interdyscyplinarne, 1, 416.

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/gra
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Trzy najlepsze wyniki w pierwszym tygodniu gry (4–10 lutego) to: 598, 602 i 654, a w ostatnim 
tygodniu gry (22–28 kwietnia): 1163, 1189 i 1192. Najlepszy wynik w całym konkursie to 1195 
punktów, uzyskany w okresie 8–14 kwietnia (Rys. 4).
3.4. Inwestor
Gra Inwestor jest jedną z trzech gier, które zostały przygotowane w ramach projektu Być przedsię-
biorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach 
ponadgimnazjalnych realizowanego przez spółkę pwn.pl w partnerstwie z Uniwersytetem Ekono-
micznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Wiedniu.

Gra polega na zarządzaniu portfelem posiadanych aktywów. Posiadany kapitał można zain-
westować w akcje, obligacje, surowce, waluty lub lokaty bankowe. Zadaniem każdego zespołu 
jest jak najlepsze zainwestowanie posiadanych środków, których wysokość ustala na początku 
nauczyciel. Nauczyciel określa także liczbę tur (każda tura to jeden miesiąc) i wybiera scena-
riusz rozgrywki. Gra jest konkurencyjna, wygrywa ten zespół, który na koniec rozgrywki będzie 
dysponował jak największa sumą pieniędzy.

Struktura kapitału pokazana jest w oknie Wyciąg dostępnym po zalogowaniu się w grze (Rys. 5).  
Zadaniem zespołu w każdej turze jest podjęcie decyzji dotyczących portfela inwestycji, tj. co 
kupujemy i co sprzedajemy, czy zakładamy lokaty, itd. W każdej chwili możemy zobaczyć wcze-
śniejsze decyzje i ich wpływ na wartość naszego portfela inwestycji. Wygrywa ten zespół, który 
na koniec rozgrywki ma największą wartość portfela.

 Rysunek 5. Aktywa w grze Inwestor. Źródło: http://portal.bycprzedsiebiorczym.pl

Posiadany kapitał można inwestować w akcje (Rys. 6), obligacje (Rys. 7), surowce, waluty lub 
lokaty bankowe. Mamy możliwość zakupu akcji 10 spółek, znając rodzaj prowadzonej przez 
nie działalności oraz obecne i historyczne kursy poszczególnych akcji. Bardzo ważne są infor-
macje rynkowe o poszczególnych spółkach i ogólnej sytuacji na rynku, które opisując zmiany 
rynkowe, pomagają podjąć decyzję o zakupie i sprzedaży poszczególnych akcji. Mamy możliwość 
zakupu bezpiecznych obligacji państwowych i samorządowych. Oprocentowanie oraz warunki 
i termin wykupu zależą od scenariusza i są widoczne na portalu. Mamy możliwość kupowania 
trzech podstawowych surowców, tj. ropa, złoto miedź, znając ich bieżące i historyczne ceny. 
Ceny surowców są różne w zależności od scenariusza i zmieniają się pod wpływem trendów 
rynkowych, które sygnalizowane są przez informacje rynkowe. Mamy możliwość zakupu trzech 
walut takich jak: dolar amerykański (DOL), euro (EUR) i frank szwajcarski (CHF), licząc na to, 
że ich wartość wzrośnie w kolejnych turach i zarobimy na zmianie kursu, sprzedając je w później-

pwn.pl
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szej turze. Ponadto istnieje możliwość ulokowania pieniędzy na gwarantowanych lokatach 
bankowych o różnym oprocentowaniu i różnym czasie trwania. Rodzaje lokat bankowych, ich 
oprocentowanie i okres zależą od wybranego scenariusza.

Aby sprzedać nasze aktywa, musimy wejść w zakładkę Portfel i wybrać odpowiedni typ waloru 
(akcje, obligacje, lokaty, towary bądź waluty) i kliknąć przycisk Sprzedaj. Mamy też możliwość 
podglądu historycznych informacji o zakupach i sprzedażach poszczególnych walorów po klik-
nięciu przycisku Historia (Rys. 8). Natomiast w zakładce Notowania możemy sprawdzić notowania 
poszczególnych akcji, walut i towarów, zarówno bieżące, jak i z poprzednich okresów, co pozwala 
na analizę trendów (Rys. 9).

 Rysunek 6. Gra Inwestor – akcje. Źródło: http://portal.bycprzedsiebiorczym.pl

Rysunek 7. Gra Inwestor – obligacje. Źródło: http://portal.bycprzedsiebiorczym.pl

http://portal.bycprzedsiebiorczym.pl
http://portal.bycprzedsiebiorczym.pl
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Rysunek 8. Gra Inwestor – Portfel. Źródło: http://portal.bycprzedsiebiorczym.pl

Rysunek 9. Gra Inwestor – Notowania. Źródło: http://portal.bycprzedsiebiorczym.pl

W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono badania pilotażowe dotyczące wykorzystania 
narzędzi multimedialnych umieszczonych na platformie PWW wśród nauczycieli i uczniów 
ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego uczestniczących w projekcie 
Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębior-
czości w szkołach ponadgimnazjalnych (Gmur, Maciejewska-Gondek, Niemczyk, Norkowska, 
Nowosielska, Pazdej, 2012). Na podstawie wyników badań można określić przyczyny, które 
wpłynęły na to, że nauczyciele rzadziej wykorzystują gry w pracy z uczniami (na zajęciach 
obowiązkowych i dodatkowych) niż inne multimedia (e-podręcznik, prezentacje multime-
dialne, ćwiczenia czy projekty). Kolejne badania zrealizowano w roku szkolnym 2012/2013.  
W czasie badań nauczyciele i uczniowie określili swoje preferencje w zakresie narzędzi multime-
dialnych stosowanych na zajęciach z Podstaw Przedsiębiorczości. 

Szczególną uwagę warto zwrócić na następujące, ujawnione w badaniu  problemy związane  
z wykorzystaniem gier w nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach:
•	 Gry symulacyjne nie są popularną metodą dydaktyczną stosowaną w szkolnictwie ponadgim-

nazjalnym.
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•	 Specyfika gier wymaga często dostosowania planu lekcji (łącznie 2 godziny) w celu umożli-
wienia ich realizowania w czasie lekcji.

•	 Ze względu na przeładowanie programu treściami, zdaniem nauczycieli nie mają oni możli-
wości realizacji gier na zajęciach lekcyjnych.

•	 W szkole proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na edukacji pamięciowej i rozwia-
zywaniu testów, a nie na kształceniu umiejętności.

•	 W przypadku gier komputerowych opisanych powyżej konieczny jest dostęp do pracowni 
komputerowej, co nie zawsze w szkole jest możliwe ze względów organizacyjnych.

•	 Niejednokrotnie nauczyciele nie posiadają umiejętności i wiedzy potrzebnej do stosowania 
tej metody nauczania (Łodyga, 2012).

•	 Nauczyciele uczestniczący w projekcie preferują narzędzia dydaktyczne, których stosowanie 
zajmuje mało czasu, a jednocześnie daje informacje zwrotne na temat działań i postępów 
ucznia, z czego może wynikać niższa popularność gier w porównaniu z innymi narzędziami 
udostępnionymi w projekcie (Łodyga, 2013b).

•	 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania gier dydaktycznych mogą przyczyniać się do 
zwiększania stosowania gier w szkołach. Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest fakt, że w roku 
szkolnym 2012/2013 nauczyciele uczestniczący w projekcie zrealizowali więcej gier na swoich 
zajęciach niż w roku poprzednim (2011/2012 – łącznie 11 rozgrywek z 3 gier, 2012/2013 – 
łącznie 32). Być może wynika to z przeprowadzonych po badaniach pilotażowych szkoleń dla 
nauczycieli w zakresie stosowania gier w nauczaniu przedsiębiorczości.

4. Podsumowanie
Najważniejsze cechy symulacyjnych gier decyzyjnych stosowanych w edukacji ekonomicznej:
•	 przedmiotem gry jest sytuacja problemowa, która posiada zdefiniowane reguły oraz możliwe 

scenariusze zachowań uczestników gry,
•	 podmiotem gry są ludzie, występujący w charakterze uczestników (graczy) podejmujących 

decyzje,
•	 gra ma charakter dynamiczny, składający się z etapów, działań oraz decyzji,
•	 w regułach gry występują elementy racjonalne (jako efekt konkretnego działania) oraz losowe 

(występujące w sposób przypadkowy),
•	 istnieje kilka (lub więcej) możliwych scenariuszy rozwiązania postawionego problemu,
•	 wybranie określonej strategii działania ma wpływ na wynik osiągnięty przez graczy (lub ze-

spół),
•	 celem gier może być rozwiązanie postawionego problemu, trening określonych zachowań lub 

kształcenie nowych umiejętności,
•	 gry często mają charakter interakcyjny,
•	 w przypadku gier zespołowych gracze działają wspólnie, z kierownictwem oraz podziałem ról 

wśród członków zespołu,
•	 relacje występujące między graczami mogą mieć charakter współpracy lub rywalizacji,
•	 w przypadku gier o sumie zerowej działania jednego zespołu wpływają na sytuację innych 

uczestników gry, 
•	 wynik gry jest nieprzewidywalny, a przebieg każdej gry niepowtarzalny, inny od scenariuszy 

działań zrealizowanych przez uczestników gry w czasie innych rozgrywek. 
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Gamification in the Economics Education
Summary

Keywords: Internet, e-learning, gamification, economics education

In the process of economics education, it is required to represent the most important phenomena via active te-
aching methods. Teaching games are the example of tools that can be used. Thanks to the application of games, 
skills can be changed or improved, as well as the activity of mechanisms or social and economic phenomena can 
be simulated. Market phenomena, which are of dynamic character, can be presented by using simulation games. 
Thanks to this, market activities in micro‐ and macroeconomics: economic cycles, activities on financial markets, 
demand and supply relations, changes in goods prices, production costs, consumers’ behaviours can be simulated.
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