
CZYM JEST SMILE URBO?

To niezwykła gra, która zabiera uczestników w świat niełatwych dyskusji
bazujących m.in. na kapitale zespołu, komunikacji, współpracy czy negocjacjach.
Powstała na podstawie prawdziwej historii, a jej fabuła niezwykle wiernie oddaje
trudności komunikacyjne i przypadki negocjacji z jakimi spotykamy się każdego
dnia.

To projekt, który zwyciężył World Summit Youth Award w Sao Paulo (2015) oraz
zyskał miano Najlepszego Projektu Edukacji dla Rozwoju Diputació de Barcelona
(2013).

To gra, w której podczas pracy w grupie uczestnicy nabywają umiejętności
pracy zespołowej, negocjacyjnych, rozwiązywania problemów, radzenia
sobie z konfliktem, zarządzania czasem i usprawniają swoją komunikację.
Jest również niezwykle efektywnym narzędziem integracji zespołu pokazując
jakie mechanizmy oddziałują na grupę w procesie tworzenia. Przejrzyście
pokazują fazy rozwoju zespołu.

To rzeczywistość, w której różnorodność postaci i poglądów w trakcie rozgrywki,
umożliwia graczom prowadzenie wciągających dyskusji, dzięki którym mają
szansę wejść w role, których nie przyjmujmowali do tej pory, użyć nowych
argumentów lub nowych technik komunikacji czy negocjacji. Różnorodność i
wyrazistość ról występujących w grze skłania również do refleksji nad
dotychczasowymi sposobami działania oraz uczy zrozumienia
i szacunku wobec odmiennych stanowisk i poglądów.

To sytuacje, w których gracze uczą się pracować wspólnie, mimo swoich
sympatii i antypatii, działać dla wspólnego dobra. Mogą zobaczyć jak istotne dla
działania grupy są zachowanie i decyzje jednostki.



JAKI JEST PRZEBIEG GRY

W grze może wziąć udział od 7 do 9 osób - Uczestnicy tworzą radę, której
zadaniem jest zadbanie o rozwój wioski. Przy większych grupach uczestników
dzielimy na kilka grup 7- 9 osobowych, które tworzą odrębne rady. Dzięki ich
decyzjom mają szansę wpłynąć na rozwój wskaźników społeczno-
ekonomicznych.

Każda postać, tak jak w codziennym życiu, poza wspólnym dobrem, reprezentuje
również swoje własne, prywatne interesy. To właśnie one wpływają na jakość
podejmowanych decyzji i zmuszają grupę do prowadzenia dyskusji i negocjacji.
Tylko dobrze przygotowana strategia daje szanse na powodzenie.

Gra rozgrywana jest w 3 rundach, a każda z nich jest ograniczona czasem, co
zmusza graczy do odpowiedniego nim zarządzania i wprowadza element presji.



Prócz fascynującej fabuły, Smile Urbo ma również niezwykle ciekawą formę.
Gracze mają do dyspozycji mapę, wskaźniki, o które muszą zadbać, dane
demograficzne, a także dostęp do wszelkich analiz.

Wszystkie podejmowane przez graczy decyzje zapisywane są na platformie a
scenariusze na kolejne rundy generowane są na podstawie podjętych
przez grupę decyzji. Dzięki temu grupa ma realny wpływ na dalszy rozwój
wioski, a jednoczesnie widzi czy podjęte decyzje realizują założone cele.

Smile Urbo jest grą, którą uczestnicy tworzą sami, wypełniają ją własną treścią i
własnymi decyzjami. Daje im to szansę wyciągnięcia osobistych wniosków na
temat skutków podejmowanych działań. Nic nie jest z góry zaplanowane,
wszystko jest w rękach graczy.

Wynik każdej rozgrywki Smile Urbo zapisywany jest w ogólnoświatowym
rankingu, dzięki czemu po zakończeniu gry, uczestnicy mogą porównać
osiągnięte wskaźniki dobrobytu wioski ze wskaźnikami innych zespołów z całego
świata i określić poziom sukcesu grupy na tle innych zespołów.

SMILE URBO to gra, którą trzeba rozegrać!


