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Co to teoria gier?
badanie matematycznych modeli konfliktu i
współpracy pomiędzy współzależnymi
racjonalnymi podmiotami podejmującymi decyzje
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Skąd inspiracja?
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GRA – Dowolna sytuacja, w której dwóch lub więcej

graczy dąży do realizacji swoich interesów (często
sprzecznych). W grze określeni są gracze, informacja i
możliwe działania w każdym punkcie decyzyjnym oraz
wypłaty dla każdego możliwego wyniku

STRATEGIA – kompletny plan działania gracza,

uwzględniający wszystkie możliwe sytuacje
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WYPŁATA – wynik gry w postaci zmiany użyteczności dla gracza
UŻYTECZNOŚĆ –

stopień zaspokojenia potrzeb gracza.
Może być wyrażona w pieniądzach, szansie na przekazanie swoich
genów, stopniu zadowolenia. Zależy od preferencji gracza

MACIERZ WYPŁAT – zawiera przypisuje graczowi wypłatę
i jest określona dla wszystkich możliwych kombinacji strategii gracza i
strategii jego przeciwników

Jak znajomość teorii gier może pomóc w
wychowaniu?
• zwiększenie możliwości skłonienia dziecka do pożądanego zachowania
(praca domowa, mycie zębów, wstanie z łóżka, kładzenie się spać)
• unikanie kłótni
• ograniczenie konfliktów między rodzeństwem oraz między rodzicami i
dziećmi
• zwiększenie poczucia sprawiedliwości
• poszukiwanie sytuacji, w których wszyscy czują się wygrani (win-win)
• wykształcenie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów i
radzenia sobie z konfliktami
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Jak nie należy wykorzystywać teorii gier w
wychowaniu?
• doprowadzać do sytuacji w której dziecko ma poczucie, że przegrało, a
rodzic zwyciężył
• rodzić u dziecka poczucie bycia „wykiwanym”, oszukanym
• utrwalać postawy egoistyczne
• niwelować altruizm, empatię, chęć poświęcenia
• utrwalać przekonanie, że rodzice i dzieci są wobec siebie „wrogami”

Sytuacje w których teoria gier znajduje
zastosowanie
• Podział rzadkich dóbr („To niesprawiedliwe!!!”)
• Decyzje w sprawie dóbr niepodzielnych
• Wymierzania kar (wprowadzania konsekwencji)
• Zniechęcanie do kłamstw
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Dziękuję!
www.lukasz.nazarko.pl
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