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Idea 
System Skillgen to praktyczna realizacja pomysłu stworzenia nowej generacji produktów 
szkoleniowych dla Managerów i pracowników, która przenosi najlepsze doświadczenia rynku gier 
na grunt produktu edukacyjnego. Mowa o produktach opartych na najnowszych badaniach 
psychologicznych oraz metodyce nauczania wykorzystującego potencjał nowoczesnej technologii. 

 

Dla kogo? 
Skillgen to elektroniczne gry i programy rozwojowe dla: 

1. Managerów 
2. Pracowników 
3. Przedsiębiorców 
4. Handlowców 

Czego się nauczysz? 
1. Kompetencji miękkich 
2. Efektywności osobistej 
3. Efektywności zespołu 
4. Kompetencji managerskich 
5. Kompetencji sprzedażowych 
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Główne cechy Systemu Skillgen 

 

Jak działają gry? 
Zadaniem użytkownika jest znalezienie rozwiązania angażującej sytuacji problemowej, będącej 
reprezentacją jednej z typowych sytuacji z życia managera, pracownika, sprzedawcy czy 
przedsiębiorcy. Użytkownik podejmuje decyzje i odczuwa ich konsekwencje. Celem jest znalezienie 
optymalnego rozwiązania danej sytuacji i spełnienie dodatkowych parametrów gry stanowiących 
wyzwanie. 

 
Po ukończeniu gry generowany jest raport pokazujący liczbę popełnionych błędów na każdym 
etapie procesu rozwiązania sytuacji problemowej. 
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Gry Skillgen realizują wizję technologii, która przenosi najlepsze doświadczenia rynku gier na grunt 
produktu edukacyjnego. Połączyliśmy doświadczenia klasycznych produktów e-‐learningowych  z 
doświadczeniami nowoczesnych gier typu seriuors games, dzięki czemu powstał zupełnie nowy 
rodzaj produktu edukacyjnego – immersive learning. Zawiera on: 

• Realne sytuacje problemowe, realnie profile psychologiczne postaci 
• Nieliniowa rozgrywka, różne zakończenia 
• Nauka optymalnych procesów komunikacyjnych 
• Standardy AC/DC, nauka przez doświadczenie 
• Produkty cross-‐platform, unikalny wygląd 
 

 

Personalizacja procesu szkoleniowego 
System Skillgen umożliwia personalizację na poziomie wyznaczania indywidualnych celów 
rozwojowych, doboru treści w procesie szkoleniowym oraz doboru poziomu trudności w oparciu o 
dane dotyczące: 

• Kompetencji i zachowań (﴾15 kompetencji, 100 wskaźników zachowań)﴿ 
• Wiedzy i umiejętności (﴾ok. 300 kryteriów merytorycznych)﴿ 
• Zmiennych psychologicznych (﴾15 parametrów psychometrycznych)﴿ 
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Gryfikacja programów rozwojowych 
Nauka nie musi być nudnym, przykrym obowiązkiem. Stworzyliśmy platformę organizacji szkoleń 
otwartych i zamkniętych, która zapewnia: 

• Spersonalizowane programy szkoleniowe w formule blended 
• Optymalny balans nauki i zabawy 
• Różnorodność aktywności -‐ multisensoryczne programy rozwojowe w formule blended 
• System rozwoju postaci, odznaki, wyzwania 
• 4 typy automatycznie generowanych raportów 
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System Skillgen online 

 
System dostępny jest online pod adresem Skillgen.eu. Każdy użytkownik ma dostęp do sklepu z 
produktami Skillgen, gdzie może nabyć wybrane licencje produktów. Licencja gry Skillgen 
uprawnia do jednokrotnego przejścia treści symulacji oraz do nieograniczonego dostępu do 
zawartości automatycznie wygenerowanych raportów. 
 
Skillgen umożliwia tworzenie dwóch typów kont: 

• Manager – konto służące do zarządzania użytkownikami, tworzenia, zlecania i śledzenia 
programów rozwojowych. 

• Użytkownik – konto służące do realizacji własnych i zleconych szkoleń i programów 
rozwojowych 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
W naszym sklepie internetowym znajdziesz gry dla Managerów i pracowników, z psychologii 
zarządzania, efektywności osobistej, efektywności zespołu, sprzedaży oraz kompetencji miękkich. 
 
Tworzymy również: 
-‐ gry decyzyjne, fabularne 
-‐ gry multiplayer 
-‐ programy rozwojowe 

-‐ gry rekrutacyjne 
-‐ oceny wiedzy i kompetencji 
-‐ gry marketingowe 
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