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Cykl uczenia Kolba. Opracowanie własne 
na podstawie Chapman, 2005 i Kolb, 1984



Model  ogólny



Model Klabbersa

Źródło: Klabbers (2006) s. 55. 



Model Klabbersa
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Źródło: Kriz (2003), Journal of Simulation & Gaming, 
No. 34 (4), pp. 495-511



Model interakcyjno-procesowy





Badania – meta-analizy

• meta-analiza Randela (1992)- 68 różnych 
badań z okresu 1968–1991, badania 
pokazujące porównanie efektywności gier i 
symulacji do klasycznych form nauczania

• meta-analiza Wolfe’a (1997) - 7 badań 
wykonanych w latach 1966–1988, wszystkie 
przeanalizowane badania dotyczyły 
efektywności nauczania zarządzania 
strategicznego z wykorzystaniem gier 
symulacyjnych



Badania – meta-analizy
• meta-analiza Haysa (2005) - 274 artykuły i prace 

z zakresu efektywności wykorzystania gier 
szkoleniowych

• meta-analiza Vogela (2006) - 248 dokumentów 
dotyczących badań nad efektami wykorzystania 
gier komputerowych w nauczaniu

• meta-analiza Ke (2009), 89 artykułów 
badawczych, które zawierają dane empiryczne na 
temat efektowności zastosowania 
komputerowych gier szkoleniowych



Badania – meta-analizy
Meta-analiza Sitzmanna (2011) - przeanalizowali 65 
niezależnych zestawów danych uzyskanych na grupie 
6476 osób szkolonych przy pomocy gier symulacyjnych:

� Szkoleni przy pomocy gier symulacyjnych dysponują większą 
pewnością siebie w działaniach związanych z ich pracą i 
otoczeniem. 

� Uczestnicy szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych 
dysponowali większą wiedzą deklaratywną i proceduralną, a 
ich retencja wiedzy z materiału szkolenia również była wyższa 
od tych z grup kontrolnych. 

� Gry symulacyjne nie muszą być zabawne lub nieść ze sobą 
elementy zabawy, aby być efektywne



Badania – meta-analizy

� Szkoleni uczą się więcej z gry symulacyjnej, która 
aktywnie ich angażuje niż z pasywnego uczenia się 
poprzez uczestnictwo w tradycyjnych metodach 
kształcenia. 

� Szkoleni uczą się więcej, jeżeli mogą wielokrotnie 
uczestniczyć w tej samej grze symulacyjnej niż ci, 
którzy uczestniczyli w niej tylko raz. 

�Gry symulacyjne wbudowane w program nauczania 
są lepszą metodą kształcenia niż gry typu 
samodzielnego 



Ocena kursu

• Wynik z gry symulacyjnej jako wynik 
zespołu/osoby z kursu?

– wynik ekonomiczny np. zysk

– Postępy wyników

– Jakość planowania

– Zrównoważone Karty Wyników



Ocena gry a ocena pracy

• Praca zespołowa vs indywidulana, efekt 
gapowicza

• Ocena zadań wokół gry symulacyjnej – liczba 
zadań i ilość

• Omówienie jako forma oceny i refleksji – za i 
przeciw

• Urealnienie gry symulacyjnej poprzez 
organizację kursu i grywalizację



Przykłady
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Warsztaty i konferencje
Cykliczne warsztaty na temat gier i  grywalizacji 
co kwartał – najbliższe 12 grudnia



Konferencje międzynarodowe

I

45th Conference

Theme: “The shift from teaching 
to learning: individual, collective 
and organizational learning
through gaming & simulation”

Submission deadline: March 
31st, 2014

http://www.isaga2014.com

• ABSEL  2014 – 41st Conference 

• Orlando, 19-21 March

• Papers, Experiential Learning 
Activities, Simulations, Games, 
Demonstrations, Panels and 
Other Submissions

• Theme: Engagement and 
Experiential Learning:
Answering the Accreditation 
Call

• http://www.absel.org
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