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INFORMACJE 
O SZKOLENIU

Celem szkolenia jest stworzenie gry symulacyjnej, jako narzędzia pozwalającego zaktywizować 
szkolone grupy pracowników, zwiększyć efektywność szkoleń oraz motywację uczestników do 
wykorzystania przekazywanej wiedzy. 

Podczas warsztatu uczestnicy stworzą swoją grę symulacyjną oraz poznają kroki jej budowania w celu 
zapewnienia osiągnięcia założonych celów treningowych. 

Zaprojektowana gra symulacyjna pozwoli pokierować zespołem w ustalony przez projektującego 
sposób, a jednocześnie da uczestnikom swobodę w podejmowaniu decyzji i możliwość obserwowania 
ich skutków. Prowadzącym pozwali zaś być wsparciem w rozwiązywaniu problemów, a tym samym 
przekazywaniu wiedzy niezbędnej do realizacji wspólnego projektu.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE CI SZKOLENIE?

Poznasz etapy projektowania gier symulacyjnych 
Stworzysz  grę symulacyjną do wykorzystania w praktyce szkoleniowej 

Lean koordynatorzy 
Trenerzy wewnętrzni firm produkcyjnych 
Wszystkie osoby potrzebujące szybko i skutecznie przygotować 
zespoły wdrożeniowe do działań doskonalących 

GRUPA DOCELOWA



PROWADZĄCY

FORMA SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy mają do dyspozycji materiały kreatywne (klocki, karty, 
kolorowy papier itp.) i narzędzia (drukarkę, gilotynę, laminarkę i in.) pozwalające w 
szybki sposób tworzyć grę i jej elementy 
Gotową instrukcję gry z wykazem materiałów niezbędnych do jej uruchomienia; 
Zweryfikowana w praktyce przez uczestników szkolenia gra symulacyjna do 
wykorzystania na potrzeby szkoleń wewnętrznych w postaci: koncepcji procesów, 
wzorów wyrobów, instrukcji, materiałów pomocniczych, planu doskonalenia gry, 
metryczek gry, harmonogramu szkolenia z wykorzystaniem rund gry, zdefiniowanej 
grupy odbiorców 

Trener i Konsultant LeanQ Team: 
Joanna Czerska

Warsztat z grą symulacyjną 

MATERIAŁY PRZEKAZANE/ WYPRACOWANE 
PODCZAS SZKOLENIA

10-12 października 2018

Środa: 9.00-17.00 
Czwartek: 8.00-16.00 
Piątek: 8.00 - 16.00

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER 
ul. Lęborska 3B, Gdańsk

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do 
realizowania projektów doradczych i szkoleniowo- 
rozwojowych finansowanych w ramach EFS 
(Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń 
wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy). 



PROGRAM 
SZKOLENIA

Przygotowanie 

Realizacja 

Podsumowanie 

Podział na zespoły projektowe 
Wybór tematu gry symulacyjnej 
Projektowanie: gry  – plan gry i działania doskonalące między rundami 
Przygotowanie  gry z dostępnych materiałów 
Testowanie gry – test 1 
Wnioski z testów 1 
Doskonalenie gry 
Testowanie gry – test 2 
Wnioski z testów 2 
Doskonalenie gry 

Ostatnie rozdanie, czyli końcowy test gry – test nr 3 
Inwentaryzacja gry, czyli zebranie pomysłów i materiałów w formę pakietu szkoleniowego 

Cele gry symulacyjnej 
Konstrukcja gry i jej elementy składowe 
Akcje doskonalące (program, narzędzia, przebieg) 
Czas trwania rundy i takt pracy 
Role w grze i ilość uczestników 
Układ sali podczas gry 
Materiały niezbędne do przeprowadzenia gry 
Scenariusz gry i jej podsumowanie poprzez mapę procesu 
Zestaw trenera 

KONTAKT WS. SZKOLEŃ OTWARTYCH
Karolina Łapińska 

+48 508 714 377 
klapinska@lean.info.pl

LeanQ Team Sp. z o.o.  80-279 Gdańsk, ul. Kolberga 13 www.lean.info.pl  

Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie.  Aktualne informacje znajdują się na stronie lean.info.pl 


