GRYWALIZACJA W BIZNESIE

NOWE TRENDY

FROSTPUNK to gra, której użytkownicy muszą

zmierzyć się nie tylko z niewyobrażalną tragedią,
ale także z własnym sumieniem

MARCIN KACZMARCZYK

DOROSŁE GRY

DOROSŁYCH GRACZY

J

Już 9 kwietnia w Warszawie odbędzie
się finał 19. polskiej edycji Global Management Challenge (GMC).
– To największa w Polsce i na świecie symulacja biznesowa oraz konkurs
zarządzania przedsiębiorstwem, który co roku przyciąga setki studentów,
specjalistów i menedżerów do rywalizacji o tytuł najlepiej zarządzających
– mówi Sonia Zakrzewska, menedżer

działu rozwoju talentów i wizerunku
pracodawcy w organizującej polskie
edycje konkursu spółce Bigram.
Kilkuosobowy zespół, który wygra
warszawski finał, będzie reprezentował
Polskę w finałach światowych w Rosji. Zwycięzcy polskiej edycji otrzymują też nagrody w postaci studiów
podyplomowych w Akademii Leona
Koźmińskiego.

W symulacji GMC zespoły wcielają
się w rolę zarządów wirtualnych przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych
działających na rynkach UE i NAFTA
oraz prowadzących sprzedaż w internecie. Podejmują decyzje, które wpływają na działania ich firm w wirtualnych
kwartałach finansowych.
Drużyny muszą nie tylko przewidzieć konsekwencje swych de-
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Gry potrafią wiernie odzwierciedlać rzeczywistość. Dzięki temu mogą być cennym narzędziem
szkoleniowym, ale także formą wyrafinowanej ekspresji artystycznej
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cyzji operacyjnych, ale też strategię
spółek konkurencyjnych i nieprzewidziane zdarzenia rynkowe.
– Drużyny podzielone są na grupy,
w ramach których rywalizują o osiągnięcie jak najwyższego wyniku inwestycyjnego. Ich decyzje mają wpływ
na konkurentów, przez co zachodzi
interakcja pomiędzy uczestnikami symulacji. Przekłada się to na duże zaangażowanie emocjonalne, potęguje
przyswajaną wiedzę i motywuje graczy do poprawiania wyników wirtualnej
firmy – tłumaczy Sonia Zakrzewska.
W konkursie mogą startować zespoły studentów, a także zgłaszane przez
przedsiębiorstwa. Co roku do rywalizacji staje od 150 do 350 drużyn – część
z nich reprezentuje kilkudziesięciu pracodawców. Uczestnictwo w grze przynosi im wiele korzyści. Symulacja GMC
uczy zarządzania, współpracy w zespole i integruje jego członków. Jest
też wykorzystywana jako narzędzie
rekrutacyjne do poszukiwania talentów oraz podnoszące wartość marki.
– GMC polecam wszystkim, którzy chcą się zmierzyć z ciężarem podejmowania prawdziwych decyzji
biznesowych. Choć środowisko jest
wykreowane sztucznie, to jednak pełne
wyzwań i reguł zmieniających się akurat
wtedy, gdy wydaje się, że już wiemy,
o co chodzi. Emocje gwarantowane
– śmieje się Jacek, jeden z uczestników GMC Poland.
GMC PODĄŻA ŚCIEŻKĄ, na którą na

przykład amerykańska armia wkroczyła już kilkadziesiąt lat temu. W 1989
roku studio Three-Sixty Pacific wydało grę „Harpoon” na komputery PC
i Macintosh. Była to realistyczna symulacja działań wojennych na morzu
i w powietrzu. Gracz jako dowódca
floty próbował pokonać przeciwnika,
korzystając z podobnych narzędzi i informacji, jakie otrzymują prawdziwi ofi-

cerowie. Program był komercyjnym
rozwinięciem symulatorów, z których
korzystano w amerykańskich akademiach wojskowych, i wyznaczył kierunek rozwoju wielu późniejszych gier, dla
których charakterystyczna była wierna symulacja rzeczywistości.
Od czasów pierwszego „Harpoona”
powstały setki gier-symulatorów. Mniej
i bardziej poważnych, symulujących
niemal wszystko – od obsługi traktora lub lokomotywy, przez zarządzenie cyrkiem lub stadniną koni, aż po
wspomnianą grę GMC. Coraz wierniej symulowały rzeczywistość. Było
to możliwe dzięki postępowi technologicznemu i organizacyjnemu – coraz
wydajniejszym komputerom, kartom
graficznym, bardziej przemyślanym narzędziom programistycznym i w ogóle
dzięki szeroko pojętej profesjonalizacji całego rynku gier komputerowych.
Gry – jak np. GMC – stały się cenionym i skutecznym narzędziem szkoleniowym. Ale ich rozwój w tym kierunku
to tylko jeden z trendów. Innym jest
tworzenie gier, które choć nadal są
rozrywką, to równocześnie prowokują
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do myślenia, stawiają trudne pytania
dotyczące rozwoju naszego świata,
wojen, konfliktów społecznych lub ekologii. Jest to możliwe, ponieważ gry
stały się bardziej dojrzałym medium
– mniej więcej tak jak sto lat temu film.
POD KONIEC UBIEGŁEGO ROKU POLSKA FIRMA 11 BIT STUDIOS wydała

w wersji na konsolę Nintendo Switch
głośny tytuł „This War of Mine”, który
w wersji na pecety pojawił się pod koniec 2014 roku. W tej wojennej grze,
nagrodzonej w prestiżowych konkursach, gracz nie wciela się w żołnierza, lecz w starającego się przeżyć
cywila – ofiarę wojny. Zmuszony jest
przy tym dokonywać niekoniecznie
szlachetnych i kosztownych etycznie czynów, aby zdobyć na przykład
żywność czy lekarstwa.
Bardzo trudny, pełen moralnych dylematów świat 11 bit studios stworzyło też w wydanym w ubiegłym roku
„Frostpunku”. W tej grze świat został
skuty lodem, a ludzie szukają miejsca
do przeżycia. Gracz zostaje przywódcą garstki ocalałych – będzie musiał
rozwijać osadę i ustalić zasady w niej
obowiązujące.
– Chcemy tworzyć gry, które są wyjątkowe i które zadają trudne pytania.
„Czy było warto?” – to pytanie,
które zadajemy graczowi na
sam koniec scenariusza we
„Frostpunk”, jeśli jego społeczeństwo zdoła przeżyć.
Wszystko, co do tego prowadzi – decyzje, które
się podejmuje, uchwalane prawa – to kwestie, które są istotne dla
każdego człowieka,
ale nie każdy ma
czas i siłę, by dłużej się nad nimi zastanawiać. My tylko
je podsuwamy graczom – mówi Paweł
Szyszka, jeden z twórców „Frostpunka”.
MARCIN KACZMARCZYK
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