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Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί την εκπαιδευτική βάση, τη
διαδικασία οργάνωσης και αρκετές εφαρμογές
εκπαιδευτικών παιχνιδιών Live Action Role Playing στο πλαίσιο
διαδικασιών βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

Είναι αφιερωμένο σε εργαζομένους νεολαίας,
εκπαιδευτικούς,παιδαγωγούς και όλους όσους εργάζονται
με νέουςσε τυπικάήμητυπικά εκπαιδευτικάπεριβάλλοντα.

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία εταίρων
στο πρόγραμμα Erasmus+ (στρατηγικές συνεργασίες στον
τομέα της νεολαίας) «DiveIN - ανάπτυξη μεθοδολογίας eduLARP
για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των
νέων»το 2019-2020.
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Υπό το φως της αξιοσημείωτης
αύξησης των λαϊκιστικών
τάσεων, της πόλωσης και της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης
στην Ευρώπη, η κοινοπραξία
των εταίρων του έργου «DiveIN»
αποφάσισε να αναλάβει
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
που θα αποτρέψουν τις
αρνητικές επιπτώσεις του,
δηλαδή να ανακαλέσουν την
αποδοχή της βίας στη δημόσια
σφαίρα. Για να γίνει αυτό,
αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε,
να δοκιμάσουμε και να
προσαρμόσουμε τη
μεθοδολογία των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών Live
Action Role Playing για να
αντιμετωπίσουμε διάφορα
στάδια της διαδικασίας της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης
μεταξύ των νέων. Η απόφαση
ήταν να εκληφθεί η
ριζοσπαστικοποίηση ως
ουσιαστικά ουδέτερο
φαινόμενο, που περιέχει
στάσεις οικείες στους ενεργούς

πολίτες: αποφασιστικότητα,
ενεργότητα και επιμονή να
αλλάξει η πραγματικότητα ενός
άδικου status quo. Σε ορισμένες
προϋποθέσεις, αυτή η
αποφασιστικότητα μπορεί να
είναι ένα γόνιμο έδαφος για να
εξελιχθούν οι ακραίες ιδέες σε
αποδοχή της βίας, ως
δικαιολογία για μεγαλύτερο
σκοπό. Σε αυτό το πλαίσιο, η
μεθοδολογία eduLARP μπορεί να
δράσει ευεργετικά για την
πρόληψη, καθώς και την
αντιμετώπιση της διαδικασίας
της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης, των
αιτιών και των
αποτελεσμάτων.
Μέσα από αυτό το εγχειρίδιο
σας προσκαλούμε να
εξερευνήσετε τα βασικά της
μεθοδολογίας και να
εμπνευστείτε με έτοιμα σενάρια
εκπαιδευτικών παιχνιδιών Live
Action Role Playing.

Υπόβαθρο



Radicalisation is a phased and
complex process in which an

individual or a group embraces a
radical ideology or belief that
accepts, uses or condones

violence.
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κεφάλαιο I

Μελέτη

Ριζοσπαστικές Ιδέες

Η κοινοπραξία των
εταίρων του έργου "DiveIN"
αποφάσισε να εφαρμόσει
και να προσαρμόσει τη
μεθοδολογία του edu-LARP για
νααντιμετωπίσει διάφορες
στιγμές της διαδικασίας
ριζοσπαστικοποίησης
μεταξύ των νέων, με γενικό
στόχο την πρόληψη της
βίας, θεωρώντας τη
ριζοσπαστικοποίηση ως
ουσιαστικά ουδέτερο
φαινόμενο. Οι
συμμετέχοντες στο edu-LARP
είναι ελεύθεροι να

εξερευνήσουν, ως
χαρακτήρες, διάφορες
προσεγγίσεις της ζωής και
να βιώσουν τις συνέπειες
της εφαρμογής των
πεποιθήσεών τους. Σε έναν
φανταστικό κόσμο, ο/η
παίκτης/τρια μπορεί να
εξερευνήσει σύνθετα
ζητήματα ως «εξωτερική»
οντότητα (ένας ρόλος/
χαρακτήρας που παίζεται),
μαζί με άλλα άτομα σε
ασφαλή κατάσταση. Η
στρατηγική της
παρέμβασης προϋποθέτει
ότι οι συμμετέχοντες
πληρούν τη σχετική
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συνθήκη στα επιλεγμένα
στάδια της διαδικασίας
ριζοσπαστικοποίησης, με
το να:

1 . α π ο κ τ ή σ ο υ ν
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η
ενσυναίσθηση που τους
επιτρέπει να συνδέονται,
να σχετίζονται με
καταστάσεις της
πραγματικής ζωής και να
τις κατανοούν βαθύτερα,
αποτρέποντας τελικά τις
βλαβερές πρακτικές και
πεποιθήσεις που οδηγούν
σε βία,

2 . δ ι ε ρ ε υ ν ή σ ο υ ν
εναλλακτικά πολιτικά
μέσα για την επίτευξη
αλλαγών, αποτρέποντας
την αιτιολόγηση της
πολιτικής βίας,

3. συμβάλλουν στην
πρόληψη της κοινωνικής
α λ λ ο τ ρ ί ω σ η ς ,
μαθαίνοντας πώς να
ανταπεξέρχονται με την
διαφορετικότητα και
βρίσκουν ένα σκοπό μέσα
στην κοινωνία.

Αυτή η προσέγγιση
βασίστηκε στην
εξερεύνηση μοντέλων
ριζοσπαστικοποίησης και
αντι.

ριζοσπαστικοποίησης και
ερευνών, μεταξύ των
οποίων υιοθετήθηκαν 2:

- Το 3Ν μοντέλο
ριζοσπαστικοποίησης
πουοδηγεί σε βία («Ανάγκη,
αφήγηση,δίκτυο»),

- Το Μοντέλο Moghaddam
("Σκάλα στην
τρομοκρατία").

Παρακάτω συγχωνεύουμε
αυτές τις δύο
προσεγγίσεις.

Μοντέλα
ριζοσπαστικοποίησης
που υιοθετήθηκαν

Πυροδοτώντας την
ριζοσπαστικοποίηση

Πυροδοτώντας την
ριζοσπαστικοποίηση

Τα μοντέλα που
αποφασίστηκαν να
υιοθετήσει η κοινοπραξία
θεωρούν τη
ριζοσπαστικοποίηση ως
διαδικασία που
προκαλείται από
διάφορους παράγοντες σε
διάφορα στάδια
ανάπτυξης. Παράγοντες
που αυξάνουν την
ευαλωτότητα στα
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επόμενα στάδια
ριζοσπαστικοποίησης
μπορεί να υπάρχουν στα
ακόλουθα επίπεδα
ξεχωριστά ή σε
συνδυασμό:

1) Ατομικοί - μπορεί
κάποιος να αντιληφθεί
την κατάστασή του ως
στερημένη (σχετικά ή
αντικειμενικά), να υποστεί
κρίση ταυτότητας, να
αναζητήσει τον σκοπό, να
αμφισβητήσει τις
πεποιθήσεις και τις αξίες.
Επίσης, η ηλικία και το
φύλο, η προηγούμενη
στρατιωτική εκπαίδευση,
το ποινικό μητρώο, η
κοινωνική αποξένωση, η
ψυχική υγεία κ.λπ. μπορεί
να επηρεάσουν τη
διαδικασία.

2) Σχετικοί - μπορεί
κάποιος να βρεθεί σε μια
ομοιογενή ομάδα
συνομηλίκωνπουπροτιμά
τις ισχυρές πεποιθήσεις,
όπου η προοπτική του
φύλου παίζει σημαντικό
ρόλο.

3) Κοινοτικοί
μ εσοσύστημα -μπορε ί
κανείς να ζει σε
α π ο μ ο ν ω μ έ ν ε ς
κοινότητες, τη λεγόμενη

υ π ο - κ ο υ λ τ ο ύ ρ α
ριζοσπαστικοποίησης.

4) Εξωσυστημικοί - θα δει
κανείς ένα συνολικά
διεφθαρμένο κράτος,
αδύναμους θεσμούς, που
στρέφουν τα άτομα
εναντίον του,
δικαιολογώντας με άνεση
ταριζοσπαστικάμέσα.

5) Μακροσυστημικοί -
πολιτιστικές αξίες ή
ιδεολογίες που
διαμορφώνουν τα
υποκείμενα επίπεδα.

Ε π ί π ε δ α
Ριζοσπαστικοποίησης

Η διαδικασία ξεκινά, όταν
βλέπει κανείς
αντικειμενική ή σχετική
στέρηση της υλικής,
κοινωνικής, πολιτική τους
κατάσταση.

Ισόγειο: Ψυχολογική
Ερμηνεία των Υλικών
Συνθηκών

Η αντίληψη της
δικαιοσύνης και της
δίκαιης μεταχείρισης
παίζει σημαντικό ρόλο
στον προσδιορισμό της
κατάστασης. Οι
αντικειμενικοί υλικοί
παράγοντες, η κοινωνική
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περιθωριοποίηση, η
χαμηλή ενσωμάτωση, η
εκπαίδευση κ.λπ. μπορεί
να πυροδοτήσουν τη
διαδικασία, αλλά τα
στοιχεία δείχνουν ότι αυτή
είναι μια σχετική
αντίληψη, ψυχολογική
ερμηνεία της κατάστασης
(θεωρείται ως στερημένη,
άδικη,άδικη)πουπροκαλεί
ριζοσπαστικοποίηση.

Πρώτος Όροφος:
Α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ε ς
Επιλογές για την
Καταπολέμηση της
ΑθέμιτηςΜεταχείρισης

Κάποιο άτομο μπορεί να
αναζητήσει επιλογές για
την υπέρβαση της
αρνητικής κατάστασης
εντός του συστήματος ή
δίπλα του. Η αναζήτηση
επιλογών συνοδεύεται
από διευκρίνιση
αξιωμάτων, απόκτηση
υποστήριξης ή απόρριψη.
Η δράση κατά της
αθέμιτης μεταχείρισης
είναι αυτό που τείνει να
κάνει η κοινωνία των
πολιτών με την συλλογή
πόρων και ο σχεδιασμός
δραστηριοτήτων.

Δεύτερος Όροφος:
Μετατόπιση της
Επιθετικότητας

Τα άτομα που
αναπτύσσουν την
ετοιμότητα να
μετατοπίσουν σωματικά
την επιθετικότητα σε
εξωτερικές ομάδες,
ορίζοντας έναν εχθρό,
κατηγορώντας μια ομάδα/
σύστημα/οργανισμό για
την στερημένη κατάσταση
και που αναζητούν ενεργά
ευκαιρίες για να
απελευθερώσουν αυτήν
την επιθετικότητα, τελικά
θα εγκαταλείψουν τον
δεύτερο όροφο και θα
ανέβουν περισσότερα
σκαλιάπροσπαθώντας να
δράσουν ενάντια στους
αντιληπτούς εχθρούς.

Τρίτος Όροφος: «Ηθική
Δέσμευση»

Η ηθική γίνεται μια
εσωτερική περίπτωση
μέσα στην ίδια την ομάδα,
που προκύπτει γύρω από
την ιδεολογία που
προσδιορίζει την ιδανική
κατάσταση, ποιος μπορεί
να είναι μέρος αυτής και
ποιος όχι. Οι ηθικές
α ι τ ι ο λ ο γ ή σ ε ι ς
χρησιμοποιούνται για τον
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προσδιορισμό αυτών των
διακρίσεων, καθώς και για
τον προσδιορισμό των
ενεργειών που
απαιτούνται για την
επίτευξη της
σημαντικότητας.

Τέταρτος Όροφος:
Εδραίωση της
Κατηγορικής Σκέψης και η
Αντιληπτή Νομιμότητα
της Τρομοκρατικής
Οργάνωσης

Η κοινωνική
κατηγοριοποίηση είναι
μια ισχυρή ψυχολογική
διαδικασία, η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε
ευνοϊκότητα εντός της
ομάδας και διακρίσεις
εκτός της ομάδας, ακόμη
και όταν η βάση της
κατηγοριοποίησης είναι
ασήμαντη σε πραγματικό
περιβάλλον. Στον τέταρτο
όροφο, τα άτομα έχουν
αναπτύξει μια περίπλοκη
«αφήγηση» (μοντέλο 3Ν) -
ιδεολογία. Η ιδεολογική
αφήγηση παρέχει τις
ηθικές δικαιολογίες που
καθιστούν τη βία
αποδεκτή ή ακόμη και
επιθυμητή εναντίον μελών
της ομάδας.

Τη βία θα την ορίσουμε
ευρέως, από φυσική,

ψυχολογική, οικονομική,
συστημική, έως συμβολική
βία που εκδηλώνεται σε
κάθε προσπάθεια
επιβολής αξιών,
πεποιθήσεων, ιδεολογιών.

Οι άνθρωποι συμμετέχουν
σε πολλούς γνωστικούς
ελιγμούς για να
προχωρήσουν σε ανήθικες
συμπεριφορές χωρίς
αυτοκατηγορίες. Για
παράδειγμα, η ανήθικη
συμπεριφορά φαίνεται
επιτρεπτή όταν τα θύματα
αποανθρωποποιούνται
(θεωρούνται μικρότερα
όντα) και όταν η βία
δικαιολογείται ηθικά με
την παρουσίασή της ως
ευγενή και σημαντική
αιτία.

Έτσι, όσοι υποστηρίζουν
τη βία είναι πιθανό να
αναζητήσουν τη
συντροφιά ατόμων που
έχουν παρόμοιες
ιδεολογικές πεποιθήσεις.
Επιπλέον, με την ένταξη σε
μια ομάδα ομοϊδεάτων
ατόμων, η χρήση της βίας
είναι κοινωνικάαποδεκτή.

Πέμπτος Όροφος: Η
Τρομοκρατική Πράξη και
οι Ανασταλτικοί
Μηχανισμοί Παράκαμψης
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Η εκτέλεση μιας βίαιης
πράξης απαιτεί
ψυχολογική απόσταση
από τους ανθρώπους
εναντίον των οποίων
στρέφεται η δράση. Τα
άτομα, υποστηριζόμενα
από την ομάδα
δημιουργούν ενεργά
α ν α σ τ α λ τ ι κ ο ύ ς
μηχανισμούς βοηθώντας
τους σε αυτήν την πράξη
να θεωρούνται ευγενείς,
σημαντικές, ηθικά
δικαιολογημένες ακόμη
και θυσίες.

Με βάση αυτά τα μοντέλα,
η στρατηγική παρέμβασης
απαιτεί προληπτική
εργασία, ιδιαίτερα
επικεντρωμένη στη
συνεργασία μεταξύ εμάς
και εκείνων, τις
κατηγοριοποιήσεις, τη
διαλειτουργικότητα και τη
δικαιοσύνη.

Το EduLARPωςλύση

Τέσσερα σενάρια edu-LARP
δημιουργήθηκαν για την
αντιμετώπιση αυτών των
γενικώνστρατηγικών:

-Σύμπαν Edinu- ένα πέμπτο
κύμα μετανάστευσης σε
έναν μετα-αποκαλυπτικό

κόσμο, διερευνώντας
διάφορους τρόπους
επίτευξηςμιαςκοινωνικής
αλλαγής, βιώνοντας
ενσυναίσθηση με
διάφορες ομάδες.

-Παγιδευμένος λ.χ.
«Πολιορκία του Gimle» -
αμφισβητώντας και
διερευνώντας τις
κοινοτικές αξίες,
δουλεύοντας με την
αποξένωση, την ένταξη
και τη διαφορετικότητα,
κάτω από κοινωνικό/
συναισθηματικόστρες.

-Πολυτροπία -
διερευνώντας τα όρια της
ανθρωπότητας, τη
συστημική βία, το
ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ό
περιβάλλον, τους
κοινωνικούς ρόλους.

-Σχολικό Συμβούλιο -
επίτευξη πολιτικής
αλλαγήςμέσωδιαθέσιμων
δομών.

-Η πτώση του αρχαίου
καθεστώτος - σχεδιασμός
νέου κοινωνικού
συμβολαίου σε περιόδους
ε ξ α π ά τ η σ η ς ,
αναπόφευκτη αλλαγή σε
κατάσταση έντονης
πόλωσηςμιας κοινωνίας.
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Κεφάλαιο 2

Η Εκπαιδευτική
προσέγγιση του LARP

Τα Edu-LARP μπορούν να
αναλυθούν ως μια
εκπαιδευτική μέθοδος
βασισμένη στην
αναπαραγωγή ρόλων, την
υποκριτική και το πείραμα,
για τις οποίες, οι κλασικές
μέθοδοι αξιολόγησης είναι
σχετικές.

Το LARP εμφανίστηκε τη
δεκαετία του 1970 ως μια
διασταύρωση μεταξύ του
α υ τ ο σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ο ύ
δράματος και του
επιτραπέζιου παιχνιδιού
ρόλων. Κατά τη διάρκεια
ενός LARP, οι παίκτες
αναλαμβάνουντορόλοενός
χαρακτήρα σε ένα σενάριο
φανταστικών ή ιστορικών

γεγονότων. Η εμβύθιση που
απελευθερώνει το LARP
στους συμμετέχοντες έχει
πυροδοτήσει ένα κίνημα
στην εκπαίδευση.

Τα τελευταία χρόνια,
εκπαιδευτικοί και
μελετητές στη Σκανδιναβία,
στην Ανατολική Ευρώπη
και τις Ηνωμένες Πολιτείες
έχουν αρχίσει να
πειραματίζονται με την
ενσωμάτωση του
εκπαιδευτικού LARP (edu-LARP)
στην τάξη με πολλά
υ π ο σ χ ό μ ε ν α
αποτελέσματα (Peterson &
Vanek, 2016).

Διάφοροι φορείς στον
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τομέατηςνεολαίαςκαιτης
μη τυπικής εκπαίδευσης
έχουν επίσης υιοθετήσει
και προσαρμόσει αυτήν τη
μεθοδολογία για να
αναπτύξουν όχι μόνο
γνώσεις σε σύνθετα
ζητήματα μεταξύ των
νέων συμμετεχόντων.
Επιπλέον, παρέχει
ελεύθερο και ασφαλή
χώρο εργασίας για τα
ζητήματα αξιών, ηθικής,
κοινωνικών στάσεων,
πολιτικών και κοινωνικών
συστημάτων, φαινομένων
ανισοτήτων, διακρίσεων,
ανταγωνισμών ομάδων,
επιδράσεων κοινωνικής
ψυχολογίας και πολλά
άλλα.Το Edu-LARPγίνεται ένα
ισχυρό, αλλά πολύ
απαιτητικό, εργαλείο για
την μη τυπική εκπαίδευση
στον τομέα της νεολαίας.

Τα εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά των
μεθοδολογιών edu-LARP
βρίσκονται στην ουσία
του:

- βιωματική μάθηση,

- μάθηση κάνοντας
και γίνοντας,

- υ ψ η λ ή
σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή
δέσμευση,

- βαθιά εμβύθιση
δημιουργώντας «τη ροή»,

- δείχνοντας τη

συνάφεια των ατομικών
εμπειριών με τις
κ ο ι νω ν ι κ οπ ο λ ι τ ι κ έ ς
διαδικασίες,

- α ν ά π τ υ ξ η
πρακτικών ικανοτήτων
για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων,

- αύξηση της αυτο-
αποτελεσματικότητας ,
της αυτοπεποίθησης και
της αίσθησης της
κοινότητας.

Επιπλέον, οι μελέτες
αποτελεσματικότητας του
eduLARP δείχνουν μεγάλη
σημασία των μεθόδων για
νέους από χαμηλότερο
κο ινωνικοο ικονομ ικό
υπόβαθρο και για μαθητές
με κοινωνικές δυσκολίες,
διανοητικές αναπηρίες
και μαθησιακές δυσκολίες
(αυτοί οι μαθητές
αποτελούν το 30% των
μαθητών στο Østerskov
Efterskole, υψηλότερο από το
Δανό εθνικό μέσο όρο
[Hyltoft, 2008]). Αυτά τα
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
καταδεικνύουν τη δύναμη
του edu-LARP να προωθήσει
την ένταξη.

Η χρήση του edu-LARP στα
σχολεία αυξάνει
σημαντικά τη ενασχόληση
των μαθητών με το υλικό,
το πάθος τους για μάθηση
και την ικανότητά τους να
συζητούν και να
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παρουσιάζουν περίπλοκα
υλικά στους συνομηλίκους
τους, όλα αυτά είναι
σημαντικά για την
μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η
ακαδημαϊκή τους επιτυχία
(Peterson & Vanek, 2016 ; Mochocki,
2013; Bowman & Standiford, 2015).

Η αποτελεσματικότητα
του edu-LARP είναι επίσης
συνεπής με μερικές από
τις πιο προοδευτικές
εκπαιδευτικές θεωρίες,
όπως η θεωρία του Kolb για
τη βιωματική μάθηση. Ο
Kolb υποστηρίζει ότι οι
μαθητές μαθαίνουν
καλύτερα όταν έχουν την
ευκαιρία να αποκτήσουν
τις γνώσεις τους μέσω
εμπειρίας, και στη
συνέχεια να
προβληματιστούν και να
θεωρητικοποιήσουν με
βάση αυτήν την εμπειρία.
Η μάθηση είναι επομένως
μια ενεργή διαδικασία
παρά μια παθητική (Kolb,
2014). Το Edu-LARP είναι μια
υποδειγματική μορφή
βιωματικής μάθησης
αφού επιτρέπει στους
μαθητές να βιώσουν το
αντικείμενο που μελετούν
με τρόπο που τους
ενδιαφέρει και τους
ενδιαφέρει.

Για να εξηγήσουμε πώς
ακριβώς μαθαίνουν οι
άνθρωποι κατά τη
διάρκεια του eduLARP, ας
ανατρέξουμε σε θεωρίες

μάθησης που
απεικονίζουν διαδικασίες
και μηχανισμούς μάθησης
σε καταστάσεις και
συνθήκες eduLARP.

Π ρ ο ε ι δ ο π ο ί η σ η !
Ακαδημαϊκόπεριεχόμενο!

Για να εξηγηθεί πώς
μαθαίνουν οι άνθρωποι
στο LARP επιλέχθηκαν έξι
θεωρίες:

1) η γνωστική
ανάπτυξη,

2) η κοινωνική
γνωστική θεωρία,

3) η θεωρία της
κοινωνικής μάθησης,

4) η
κοινωνικοπολιτισμική
προοπτικήστη μάθηση,

5) η θεωρία της
αυτοαποτελεσματικότητα
ς,

6) η θεωρία της ροής
που εξηγεί την εμβύθιση.

Η Γνωστικήανάπτυξη

Η θεωρία που γράφτηκε
από τον Jean Piaget (1936)
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εξηγεί πώς η εμπειρία του
κόσμου διαμορφώνει
νοητικές αναπαραστάσεις
- μοντέλα, σχήματα στο
μυαλό μας,
διαμορφώνοντας μια
βασική κατανόηση του
κόσμου και συμπεριφορές.

Η εμπειρία του κόσμου
στην πολυπλοκότητά του
παρέχει μια σειρά
πληροφοριών στον
εγκέφαλό μας που πρέπει
να οργανωθούν. Ο
ανθρώπινος εγκέφαλος τα
οργανώνει σε διάφορα
σχήματα - νοητικές
αναπαραστάσεις του
βιώματος του κόσμου.
Όσο περισσότερο
βιώνουμε, τόσο πιο
περίπλοκα και
αλληλένδετα είναι τα
σχέδιά μας. Ο Piaget
υποθέτει ότι
αποθηκεύουμε αυτές τις
νοητικές αναπαραστάσεις
του κόσμου και τις
εφαρμόζουμε όταν ο
εγκέφαλος σηματοδοτεί
την ανάγκη του. Πώς
γίνεται;

Όσο περισσότερα σχέιδα
υιοθετούμε, τόσο πιο
διασυνδεδεμένα πρέπει να
είναι για να
δημιουργήσουν ένα

συνεκτικό όραμα για τον
κόσμο και να αποφύγουν
τις ασυμφωνίες. Τα
υπάρχοντα σχέδια μας
βοηθούν να
αντιμετωπίσουμε νέες
καταστάσεις, να τις
κατανοήσουμε και να
απαντήσουμε σε αυτές.
Αλλά θα αλλάξουν όταν
έρθει το αναπόφευκτο
άγνωστο. Το πρώτο
στάδιο αυτής της αλλαγής
είναι η αφομοίωση -
προσπαθούμε να
χρησιμοποιήσουμε το
υπάρχον σχήμα (όπως
εμφανίστηκεσεπαρόμοιες
καταστάσεις στο
παρελθόν) για να
κατανοήσουμε και να
ανταποκριθούμε στη νέα
πραγματικότητα. Το
δεύτερο, η προσαρμογή
εφαρμόζεται όταν το
υπάρχον σχήμα δεν
λειτουργεί και πρέπει να
αλλάξει,ναπροσαρμοστεί,
να τροποποιηθεί με βάση
άλλα σχήματα ή την
παραλλαγή του. Το τρίτο
είναι η εξισορρόπηση, η
εσωτερίκευση του νέου
σχεδίου που
αντιπροσωπεύει την
επέκταση του πεδίου
κατανόησης του κόσμου.Η
κατανόηση, ωστόσο,
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μπορεί να μην είναι η ίδια
με την κατανόηση άλλων
ανθρώπων που
βρίσκονται στην ίδια
κατάσταση.

Στα eduLARP βιώνουμε
εντελώς νέες καταστάσεις,
προσεκτικά σχεδιασμένες,
τις οποίες δεν θα είχαμε τη
δυνατότητα να ζήσουμε
εκεί που γεννηθήκαμε, ή
τουλάχιστον στην
διάρκεια της ζωής μας.
Είμαστε πρόσφυγες,
όμηροι, βασιλιάδες ή
ιππότες,αγρότες, έμποροι,
μετανάστες κλπ. Η έκθεση
σε αυτές τις καταστάσεις,
τις ψυχικές, ακόμη και
αντικειμενικές (αν και
π ρ ο σ ο μ ο ι ω μ έ ν ε ς )
συνθήκες δημιουργεί ένα
σύστημα αντιμετώπισης -
σχήματα που θα
μπορούσαν ενδεχομένως
να εφαρμοστούν αν κάτι
έχει σχετικό συμβεί στο
μέλλον.

Πώς επηρεάζει αυτό τη
δ ι α δ ι κ α σ ί α
ριζοσπαστικοποίησης ;
Ανάλογα με την
αντιστοιχία μεταξύ της
προσωπικότητας του
παίκτη, των εμπειριών της
ζωής, των στάσεων και
των χαρακτηριστικών του

χαρακτήρα που παίζεται
μπορεί να έχει
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά
αποτελέσματα.

Μπορεί να αναμένουμε την
αυτοπραγμάτωση, μετά
από μια βαθιά εμπειρία
ροής στο συναισθηματικό
δοχείο ενός «ξένου»
χαρακτήρα, άγνωστες
προκαταλήψεις και
προσπάθειες κατανόησης
της λογικής, μοτίβα
συμπεριφορών, ρίζες
ορισμένων πεποιθήσεων.
Μπορεί επίσης να
περιμένουμε μια βαθύτερη
κατανόηση του εαυτού
μας, αξίες, πεποιθήσεις,
προϋποθέσεις και
προκαταλήψεις. Μπορεί
να αναμένουμε την
ανάπτυξη ορισμένων
σ τ ρ α τ η γ ι κ ώ ν
προσαρμογής που
βασίζονται σε ενδελεχή
προβληματισμό και
αντιπαράθεση με
διάφορες επιλογές.
Επίσης στρατηγικές
αντιμετώπισης που
εφαρμόζονται άμεσα στην
πραγματική ζωή, π.χ.
στρατηγικές ένταξης ή
τρόπους οργάνωσης της
κοινωνικής ζωής σε μια
κοινότητα. Μπορεί να
αναμένουμε μια ποικιλία
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν
α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν ,
συμπεριλαμβανομένης
μιας βαθιάςαναθεώρησης
τουπυρήναμας.

Η κοινωνική γνωστική
θεωρία

Αυτή η θεωρία δίνει
έμφαση στο κοινωνικό
πλαίσιο της μάθησης.Έχει
παρατηρηθεί ότι η

αποτελεσματική μάθηση
συμβαίνει όταν ένα άτομο
βρίσκεται σε κοινωνικό
πλαίσιο και είναι σε θέση
να εμπλακεί σε δυναμικές
και αμοιβαίες
αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των ανθρώπων, του
περιβάλλοντος και της
συμπεριφοράς (LaMorte 2016).
Αυτό σημαίνει ότι οι
άνθρωποι μαθαίνουν όχι

μόνο από τις δικές τους
εμπειρίες αλλά και
παρατηρώντας τις
ενέργειες των άλλων και
τα αποτελέσματα αυτών
των ενεργειών,
δημιουργώντας μια
συνειδητή διαδικασία
μάθησης για τον εαυτό
τους. Αυτή η διαδικασία
περιλαμβάνει τον
καθορισμό στόχων, την

αυτοπαρατήρηση, την
αυτοαξιολόγηση και την
αυτο-ενίσχυση.

Σε αυτή τη θεωρία ανήκει
επίσης το απόφθεγμα "οι
πεποιθήσεις των
ανθρώπων για τις
ικανότητές τους έχουν
βαθιά επίδραση σε αυτές
τις ικανότητες". Η
κοινωνική γνωστική

WHAT I CAN DO?

WHAT I CAN DO
WITH HELP?

WHAT I CAN'T DO?

ZONE OF PROXIMAL
DEVELOPMENT
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θεωρία έχοντας
προσθέσει συναισθήματα
και γνώσεις στην
κοινωνική μάθηση
παρατήρησεότιοισκέψεις
και τα συναισθήματα
επηρεάζουν τη δική τους
συμπεριφορά και ότι η
συμπεριφορά μπορεί να
αλλάξει ή να προκαλέσει
απαντήσεις από το
κοινωνικόπεριβάλλον.

Στο eduLARP οι παίκτες
σχεδιάζουν σε κάποιο
βαθμό τις εμπειρίες τους,
εισερχόμενοι συνειδητά σε
κοινωνικές καταστάσεις,
αντανακλώντας σε αυτές
και αναλύοντας από
πολλές οπτικές γωνίες.
Λειτουργούν επίσης μέσα
σε ένα παιχνίδι eduLARP που
π ε ι ρ α μ α τ ί ζ ε τ α ι ,
ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ς
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς
συμπεριφορές στα
προβλήματα που μπορεί
να έχουν ή να μην έχουν
απήχηση στην
πραγματικότητά τους.
Αυτήησυνεχήςδιαδικασία
ελέγχου των ίδιων και του
περιβάλλοντος, ο έντονος
διάλογος μεταξύ
συνθηκών, περιβάλλοντος
και ανθρώπων
(χαρακτήρων) καθιστά
αυτή την εμπειρία μια

μοναδική μορφή μάθησης,
απρόσιτη σε μια
πραγματικότητα.

Η θεωρία της κοινωνικής
μάθησης

Η μάθηση έχει πάντα ένα
κοινωνικό πλαίσιο -
μαθαίνουμε από άλλους,
από βιβλία (συγγραφείς,
συλλογικές προσπάθειες),
δικές μας ή άλλες
εμπειρίες, σε ένα πλαίσιο
τυπικών, μη τυπικών και
άτυπων καταστάσεων
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
των κοινωνιών, των
πολιτισμών και της
ύπαρξής μαςαξιολογείται
ή αξιολογείται από τον
εαυτό του ή τους άλλους.
Κυριολεκτικά, με βαθμούς,
ή κοινωνικά, πολιτιστικά
με ενισχύσεις ή τιμωρίες.

Το βασικό, συμπεριφορικό
μοντέλο μάθησης
περιγράφει τη μάθηση ως
παρατήρηση των άλλων
απαντήσεων στα κίνητρα
και την μίμηση αυτών των
απαντήσεων που
ενισχύονται και δεν
τιμωρούνται. Ουσιαστικά
τα άτομα μιμούνται
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συμπεριφορές, αξίες,
πεποιθήσεις και στάσεις
του «μοντέλου» με το οποίο
ταυτίζονται (στο eduLARP -
ρόλος, χαρακτήρας,
αρχέτυπο) τελικά
παίζοντας με αυτό,
δοκιμάζοντας πιθανές
αντιδράσεις σε διάφορα
ερεθίσματα. Η επιλογή της
απάντησης εξαρτάται
σίγουρα από τη
διανοητικήδιατήρησητων
διαθέσιμων απαντήσεων,
την ικανότητα
αναπαραγωγής τους και
το κίνητρο για να το
πράξει.

Αυτή η θεωρία εξηγεί πώς
ένα άτομο μπαίνει στο
ρόλο στο LARP (εγγραφή).
Μιμούμενοι μοντέλα
γνωστά από τη
λογοτεχνία, τις ταινίες, τα
παιχνίδια, τα διαθέσιμα
μοντέλα, τα στερεότυπα ή
την ποπ κουλτούρα,
παίζοντας τελικά με τα
νοητικά σχέδια και τις
αναπαραστάσεις τους. Η
αναπαραγωγή γνωστών
προτύπων, αλλά
δημιουργικά, η λήψη
στοιχείων από τις εικόνες
τους για τον εαυτό τους, η
εσωτερικοποίηση των
ικανοτήτωντους.Ημίμηση

των άλλων μπορεί να
εξηγήσει μεποιον τρόποοι
άνθρωποι μαθαίνουν πώς
να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις, να επιλέγουν
κατάλληλες στρατηγικές
σε δύσκολες καταστάσεις
κ.λπ.

Το περιβάλλον ενός LARP
επιτρέπει αυτή τη
δ ι α δ ι κ α σ ί α
δημιουργώντας συνθήκες
για έναν παίκτη να
"δοκιμάσει" διάφορα
μοντέλα συμπεριφοράς,
να δημιουργήσει τα
πρότυπά τους, "να τα
πληκτρολογήσει στο
σώμα τους" και να
αναπαραχθεί στην
πραγματική ζωή κατά
περίπτωση.

Η κοινωνικοπολιτισμική
οπτική στη μάθηση

Η εγγύς ζώνη ανάπτυξης
είναι το πιθανό πεδίο
δυνατοτήτων που
μετατρέπεται σε ένα
σύνολο ικανοτήτων μόλις
τοεκτελέσειαρκετέςφορές
το άτομο με βοήθεια (στο
LARP με τη βοήθεια φύλλων
χαρακτήρων, των
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μηχανισμών του
παιχνιδιού και ολόκληρου
του πολιτιστικού
συστήματος), τελικά να
μπορεί να το κάνουν από
μόνοι τους. Δεν πρόκειται
όμωςμόνο για τημηχανική
ε π α ν ά λ η ψ η
χ ε ι ρ ω ν α κ τ ι κ ώ ν
δεξιοτήτων.Η πολιτιστική
μάθηση περιλαμβάνει τον
οργανισμό της γλώσσας
που χρησιμοποιείται κατά
τη διάρκεια του
παιχνιδιού, τη συλλογική
μνήμη που βασίζεται στην
(εντός του παιχνιδιού)
ιστορία, τους
πολιτιστικούς κώδικες,
ολόκληρο το φαντασιακό
του κατασκευασμένου
κόσμου που
χρησιμοποιείται στην
κατάσταση των
διαπραγματεύσεων, τις
αλληλεπιδράσεις. Ζώντας
όλα αυτά, το να γίνεις
διαφορετικός χαρακτήρας
επηρεάζει τον τρόπο
σκέψης. Με αυτόν τον
τρόπο ένα άτομο μαθαίνει
όχι μόνο να κατέχει
ορισμένες δεξιότητες,
αλλά να γίνεται κάποιος
με συγκεκριμένες αξίες,
π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς ,
συμπεριφορές.

Το πολιτισμικό πλαίσιο
μάθησης μάς δίνει τη
δυνατότητα να
κατανοήσουμε επίσης
έννοιες ξένες για τον δικό
μας πολιτισμό.
Ενσωματωμένοι σε ένα
διαφορετικό κοινωνικο-
πολιτισμικό πλαίσιο για
λίγο, χρησιμοποιώντας
τους κώδικες, τα σύμβολα,
τα συστήματα, τους
τρόπους σκέψης,
διευρύνουν το
φαντασιακό μας, καθώς
μας επιτρέπουν να
κατανοήσουμε τις
πολιτιστικές ρίζες
ορισμένων πεποιθήσεων,
τρόπους σκέψης,
αφηρημένες έννοιες.

Η θεωρία της
αυτοαποτελεσματικότητ
ας

AΈνα άλλο επίπεδο
μάθησηςστα eduLARP έχει να
κάνει με την αυτο-
αποτελεσματικότητα: η
πίστη στην ικανότητα
εκτέλεσης συμπεριφορών
ή η επιτυχία σε ορισμένες
προσπάθειες. Αναφέρεται
σε μια προσδοκία από τον
εαυτό για την απόδοση
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κάποιου σε μια
κατάσταση που μπορεί να
περιλαμβάνει καινοτόμα
και συχνά αγχωτικά
στοιχεία. Τα άτομα με
ισχυρή πίστη στην
αποτελεσματικότητά τους
είναι πιο επιρρεπή στο να
θέτουν προκλητικούς
στόχους, να
αντιμετωπίζουν δύσκολα
καθήκονταως προκλήσεις
και όχι ως απειλές, δεν τα
παρατούν γρήγορα και δεν
αναρρώνουν γρήγορα από
τις αποτυχίες.

Η αυτο-
αποτελεσματ ικότητα
μπορεί να είναι μια στάση
που προκύπτει από την
εμπειρία των eduLARP. Αλλά
η ίδια η
αποτελεσματ ικότητα
μπορεί να βοηθήσει στην
απόκτηση πολλών
ικανοτήτωνμέσω eduLARP!

Οι παίκτες αναλαμβάνουν
προκλήσεις, αλλά έχουν
σχεδιαστεί προσεκτικά
από τους διοργανωτές,
ώστε να είναι δυνατόν να
ε κ π λ η ρ ω θ ο ύ ν .
Χρησιμοποιώντας την
εγγύς ζώνη ανάπτυξης
τους (βλ. Προηγούμενο
υποκεφάλαιο) και την
α υ τ ο -

αποτελεσματικότητα ως
νοοτροπία, πολλές
ικανότητες μπορεί να
αναπτυχθούν ή ακόμη και
να κατακτηθούν όπως οι
ικανότητες:

-η λήψηαποφάσεων,

-ηστρατηγικήσκέψη,

-η αντιμετώπιση της
πίεσης,

-η διαχείριση χρόνου,

-η επίγνωση της
αποτελεσματικότητας,

-ηανθεκτικότητα,

-η αντιμετώπιση των
αποτυχιών,

-η ενσυναίσθηση, η
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
συναισθημάτων,

-η επικοινωνία, η δημόσια
ομιλία,η διαπραγμάτευση,

-η επίλυση προβλημάτων,
η διαχείριση κινδύνων,

-η ενεργήακρόαση,

-η εργασίασε ομάδα

-ηηγεσία.
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Πώς η αυτο-
αποτελεσματ ικότητα
μπορεί να επηρεάσει την
ανάπτυξη ικανοτήτωνστο
eduLARP; Πρώτα απ 'όλα, το
LARPing δημιουργεί τη
δυνατότητα επίτευξης
των στόχων του
παιχνιδιού (κατάκτηση
ορισμένων εδαφών,
απόκτηση θησαυρού,
ανατροπή ενός βασιλιά)
μέσω ενός παιχνιδιού,
χρησιμοποιώντας ένα
δείγμα δεξιοτήτων που
απαιτούνται για να είναι
ένας επιτυχημένος ηγέτης
στην πραγματική ζωή.
Μέσα από το
συναρπαστικό eduLARP,
μπορεί κανείς να
αποκτήσει συγκεκριμένες
ικανότητες! Ή
τουλάχιστον να κάνει το
σώμα να «θυμάται»
φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς
καταστάσεις όταν
εκτελέστηκαν αυτές οι
δεξιότητες και
ενεργοποιήστε τις σε
παρόμοια κατάσταση
στην πραγματική ζωή. Στη
συνέχεια, πιστεύοντας
στον εαυτό του ή λέγοντάς
του ότι έχει όλα όσα
χρειάζεται για να
εκπληρώσει ένα έργο,
αναλαμβάνοντας να

πραγματοποιήσει μια
α υ τ ο ε κ π λ η ρ ο ύ μ ε ν η
προφητεία (πιστεύω ότι
μπορώ, έτσι το κάνω και
μπορώ). Η πίστη στον
εαυτό του μπορεί να
βοηθηθεί από την επίδειξη
ικανότητας από ένα
παρόμοιο άτομο
(κοινωνικό μοντέλο).

Ηθεωρία της ροής

Για να μάθουμε
αποτελεσματικά στο
eduLARP και να βιώσουμε
όλα όσα μας έχουν
τροφοδοτήσει οι
παραπάνω αναφερθείσες
θεωρίες, θα πρέπει να
τεθεί σε εφαρμογή η ροή.Η
κατάσταση, όπου κάποιος
βουτάει εντελώς στη
συγκεκριμένη ασχολία,
εργασίαή,στοπλαίσιοτου
eduLARP, στην πλοκή του
παιχνιδιού. Αυτή η
κατάσταση μπορεί να
συγκριθεί με εκείνες τις
στιγμές όπου κάποιος
κολλάει τόσοπολύσεαυτό
που κάνει εκείνη τη στιγμή.
Συμβαίνει όταν η
εργασία/το επάγγελμα
είναι αρκετά προκλητική
( ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ,
συναρπαστική, ευχάριστη
και διασκεδαστική για ένα
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άτομο) και βρίσκεται εντός
των δυνατοτήτων
κάποιου - δεν είναι
αδύνατο για ένα άτομο να
το επιτύχει.

Ηροήμπορεί να επιτευχθεί
όταν το επίπεδο
πρόκλησης μιας εργασίας
είναι υψηλό, αλλά
ισορροπημένο με επίπεδο
δεξιοτήτων. Επιπλέον, το
κίνητρο για τη
δραστηριότητα θα πρέπει
μάλλονναπροέρχεταιαπό
μέσα, με προοπτική
π ρ ο σ ω π ι κ ή ς

ικανοποίησης μετά την
επίτευξή της και όχι από
εξωτερικούςπαράγοντες.

Ως εκ τούτου, τα eduLARP
έχουν σχεδιαστεί με την
υψηλή συμμετοχή των
παικτών, οι οποίοι συν-
δημιουργούν τους
χαρακτήρες τους,
αποφασίζουν οι ίδιοι
πόσο μακριά θέλουν να
φτάσουν με το παιχνίδι
και προσεγγίζουν
συνειδητά αυτήν την
εμπειρία.

EduLARP creates a context to
develop immune system, resilience
and coping mechanisms that, when

channelled properly, can
counteract or neutralize triggers of

radicalisation.
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Το θεωρητικό
υπόβαθρο του LARP

Η επισκόπηση της
βιβλιογραφίας

Το τι αποτελεί το larp
αμφισβητείται και
συζητείται από τους
παίκτες και τους
σχεδιαστές larp για
περισσότερο από μισό
αιώνα. Το ίδιο και με την
προέλευσή του - ορισμένοι
παίκτες ισχυρίζονται ότι
έχει αναπτυχθεί από
επιτραπέζια RPG όπως
Dungeons και Dragons, άλλοι ότι
το larp έχει ρίζες στην
Commedia Dell'arte, την ιστορική
αναπαράσταση, τις

σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς
προσομοιώσεις, το
αυτοσχεδιαστικό θέατρο ή
άλλες μορφές
διαδραστικής αφήγησης.
Ξεκίνησε λίγο πολύ στις
αρχές της δεκαετίας του '80,
ταυτόχρονα στη Βόρεια
Αμερική, την Ευρώπη και
την Αυστραλία. Έκτοτε,
έχουν εμφανιστεί πολλές
σχολές larping με διακριτικά
χαρακτηριστικά, για
παράδειγμα, Nordic Larp, USA larp
style, Balkan school κ.λπ. Ακόμη
και η προσέγγιση του
ονόματος ποικίλλει μεταξύ
των χωρών και των
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περιοχών: "ο μη
σ κ α ν δ ι ν α β ι κ ό ς
αναγνώστης θα πρέπει,
ωστόσο, λάβει υπόψη ότι
υπάρχουν ορισμένες
διαφορές μεταξύ της
σκανδιναβικής και της
α γ γ λ ο α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς
χρήσης των αγγλικών
όταν μιλάμε για larp. Το πιο
σ η μ α ν τ ι κ ό ,
αντιμετωπίζουμε το "larp"
ως λέξη από μόνη της, όχι
ως ακρωνύμιο (LARP), και
γράφεται πεζά." (Fatland
2005, σελ.1). Στο συνέδριο
Larp στην Πολωνία (KOLA,
2013), η ορθογραφία «larp»
υιοθετήθηκε επίσημα ως
σωστή ακολουθώντας
τους ορθογραφικούς
κανόνες που
χρησιμοποιούνται για τα
συνηθισμένα ουσιαστικά,
παρόμοια με την
ορθογραφία που
υιοθετήθηκε στις
σκανδιναβικές χώρες, αν
και σε πολλές άλλες
περιοχές, τα κεφαλαία
γ ρ ά μ μ α τ α
χρησιμοποιούνται (π.χ.
στιςΗΠΑ).

Για αυτήν τη δημοσίευση
υιοθετήσαμε δύο εκδοχές
χρήσης της λέξης larp - όταν
αναφερόμαστε σε
παιχνίδια ρόλων

ζωντανής δράσης γενικά,
χρησιμοποιούμε πεζά,
αλλά όταν αναφερόμαστε
στον εκπαιδευτικό τύπο
larp, τότε χρησιμοποιούμε
κεφαλαία γράμματα -
eduLARP, εκπαιδευτικό LARP.

Σύμφωνα με διαφορετικά
στυλ και παραδόσεις,
υπάρχουν διάφοροι
ορισμοί για το larp. Μερικά
από αυτά περιγράφουν το
larpως:

«Μια μορφή παιχνιδιού
ρόλων όπου οι
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς
απεικονίζουνφυσικά τους
χαρακτήρες τους»
(nordiclarp.org:1)

«Μια συνάντηση μεταξύ
ανθρώπων που, μέσω των
ρόλων τους, σχετίζονται
μεταξύ τους σε έναν
φανταστικό κόσμο» (DOGMA
99 Manifesto)

«Μια μορφή παιχνιδιού
κατά την οποία οι
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς
ενσαρκώνουν τους
χαρακτήρες σε ένα
φανταστικό σενάριο για
παρατεταμένα χρονικά
διαστήματα» (Bowman, S.L.,
2016, p. 4).
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«Ένας τύπος
διαδραστικού παιχνιδιού
ή αφήγησης, στο οποίο οι
παίκτες αναλαμβάνουν
έναν ρόλο και λειτουργούν
ως χαρακτήρας μέσα στη
σκηνοθεσία. Μπορεί να
περιγραφεί ως θέατρο
χωρίς κοινό ή σενάριο ».
(nordiclarp.org:2)

«Ένα επεισοδιακό και
συμμετοχικό σύστημα
δημιουργίας ιστορίας που
περιλαμβάνει μια σειρά
ποσο τ ι κ οπο ι η μ έ νων
κανόνων που βοηθούν μια
ομάδα παικτών και
ένα/μία gamemaster να
καθορίσουν πώς
επιλύονται οι αυθόρμητες
αλληλεπιδράσεις του
φανταστικού χαρακτήρα
τους. Αυτές οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των χαρακτήρων του
παίκτη και του/της
gamemaster λαμβάνουν χώρα
κατά τη διάρκεια
μεμονωμένων συνεδριών
που, μαζί, σχηματίζουν
επεισόδια ή περιπέτειες
στη ζωή των
φ α ν τ α σ τ ι κ ώ ν
χαρακτήρων.» (Mackay, D. 2001,
p. 4-5)

«Μια δραματική και
αφηγηματική μορφή

παιχνιδιού που λαμβάνει
χώρα σε ένα φυσικό
περιβάλλον. Είναι ένα
σύστημα αφήγησης
ιστοριών στο οποίο οι
παίκτες αναλαμβάνουν
ρόλους χαρακτήρων που
απεικονίζουν προσωπικά,
μέσω δράσης και
αλληλεπίδρασης. Ο
κόσμος του παιχνιδιού
είναι ένα συμφωνημένο
περιβάλλον που βρίσκεται
τόσοστο χώροόσοκαιστο
χρόνο και διέπεται από
ένα σύνολο κανόνων-
μερικοί από τους οποίους
πρέπει να είναι τυπικοί
και ποσοτικοποιήσιμοι »
(Falk, J., & Davenport, G. 2004, p. 128)

Οι περισσότεροι ορισμοί
συμφωνούν ότι το larp είναι
μια δραστηριότητα όπου
οι συμμετέχοντες
απεικονίζουνφυσικά τους
χαρακτήρες τους σε ένα
δεδομένο περιβάλλον.
Ανάλογα με το υπόβαθρο
των συγγραφέων,
ο ρ ι σ μ έ ν ο ι
ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι
περισσότερο σε
παιγνιώδεις, άλλοι
περισσότερο σε
καλλιτεχνικές πτυχές. Δεν
υπάρχουν ενοποιημένα
χαρακτηριστικά των larp
καθώς ποικίλλουν σε
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μεγάλο βαθμό ανάλογα με
τον τύπο, το είδος, τον
επιδιωκόμενο σκοπό, τις
λειτουργίες, τις τοπικές
παραδόσεις, τους πόρους,
τον διαθέσιμο χρόνο, τον
τόπο, το επίπεδο
δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων και τη
γενική ανάπτυξη της
μηχανικής. Ωστόσο, τα
περισσότερα από τα larp
σκοπεύουν να
προσφέρουν ψυχαγωγία
και ευχάριστη εμπειρία
στους παίκτες. Παρόλο
που τα larpμπορούν επίσης
να έχουν άλλες
λειτουργίες:

- κοινωνικοποίηση

- γελοίο (ψυχαγωγία)

- καλλιτεχνικές

- θεραπευτικές

- εκπαιδευτικές

Στο πλαίσιο της έρευνάς
μας, εστιάζουμε σε
εκπαιδευτικές πτυχές του
larp που περιγράφονται
στο κεφάλαιο 2.
Εκπαιδευτική προσέγγιση
του larp.

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν η
βιβλιογραφία σχετικά με
τa εκπαιδευτικά larp:

1. Andresen, M. E. (ed.), 2012.
Playing the Learning Game.A Practical
Introduction to Educational
Roleplaying. Oslo: Fantasiforbundet &
Education Centre POST.

2. Bowman, S. L., and
Standiford, A., 2016. Educational larp
in the middle school classroom: A
mixed method case study.
International Journal of Role-Playing,
5: 4-25

3. Bowman, S. L., 2010. The
Functions of RolePlaying Games: How
Participants Create Community, Solve
Problems and Explore Identity.
McFarland.

4. Bowman, S. L.. 2014.
Educational Live Action Role-playing
Games: A Secondary Literature
Review. In The Wyrd Con Companion
Book 2014, edited by Sarah Lynne
Bowman, 112-131. Los Angeles: Wyrd
Con.

5. Crow, M. L., and Nelson, L. P.,
2016. The effects of using academic
role-playing in a teacher education
service-learning course. International
Journal of Role-Playing, 5: 26-34.

6. Kot Y., 2012, Educational Larp:
Topics for Consideration, In: Vanek A.,
Bowman S. (eds.), Wyrd Con
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Companion Book, p. 118-127,Online:
wyrdcon.com.

7. Koziej, K. Hallstrom M., 2018.
Year Zero Economics: Using Edu-
Larping to Explore Economic Systems
in the Ninth Grade, International
Journal of Role-Playing, 8:5-9

8. Loh, M., 2018. Edu-Larping
for Career Design, International
Journal of Role-Playing, 8:16-20

9. MacLean, G., 2016. One Way
to Create Educational Games,
International Journal of Role-Playing,
6:51-54

10. Mäyrä, F., Holopainen, J. &
Jakobsson, M. (eds.) 2012.
Symposium: Research Methods in
Gaming. Simulation & Gaming, 43(3).

11. Mochocki, M., 2013. Edu-Larp
as Revision of Subject-Matter
Knowledge, International Journal of
Role-Playing, 4:55-75

12. Mochocki, M., 2013, Less Larp
in Edu Larp Design, In: Meland K.,
Svela K. (eds.), Crossing Habitual
Borders. The Knutepunkt 2013 Book,
Oslo, p. 101-109.

13. Torner, Evan. 2016. Teaching
German Literature Through Larp: A
Proposition. International Journal of
Role-playing 6: 55-59.

14. Utne, Torstein. 2005. Live
Action Role-playing: Teaching
through Gaming. Edited by Petter
Bøckman and Ragnhild Hutchison.
Dissecting Larp: Collected Papers for
Knutepunkt 2005. Oslo: Knutepunkt.

Για να εμβαθύνετε τις
γνώσεις σχετικά με τα larp
και τα σχέδια larp γενικά,
υπάρχει η δυνατότητα να
συμμετάσχετε σε ένα από
τα συνέδρια larp που
διοργανώνονται ετησίως
σε όλη την Ευρώπη:

Knutepunkt - Nordic countries larp
conference organized since 1997

KOLA - Polish larp conference
organized since 2012

PORTAL - south-central Europe larp
conference organized since 2013

Βιβλιογραφία για αυτό το
κεφάλαιο:

Bowman, S. L., and Standiford, A.,
(2016). Educational larp in themiddle
school classroom: A mixed method
case study. International Journal of
Role-Playing, 5: 4-25.

Fatland, Eirik (2005). "Knutepunkt
and Nordic Live Role-playing: a crash
course" (PDF). Dissecting larp.
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Knudepunkt 2005. Retrieved
2007-07-29.

Mackay, D. (2001). The fantasy role-
playing game: a new performing art.
Jefferson, NC: McFarland & Company

Falk, J., & Davenport, G. (2004). Live
role-playing games: implications for
pervasive gaming. In M. Rauterberg,
(Ed.), Entertainment computing-ICEC
(pp. 127-138). Berlin: Springer.

DOGMA 99: a programme for the
liberation of larp - a Norwegian larp
manifesto published online in
December 1999. http://fate.laiv.org/
dogme99/en/

nordiclarp.org:1 https://
nordiclarp.org/what-is-nordic-larp/

nordiclarp.org:2 https://
nordiclarp.org/wiki/Larp

Τύποι LARP

Υπάρχουν πολλοί τύποι
larp που περιλαμβάνουν
διάφορες προσεγγίσεις
στο σχεδιασμό του
παιχνιδιού, το σκοπό, τη
λειτουργία, τους κανόνες,
τη μηχανική, το επίπεδο
εμβύθισης, τις τοπικές
παραδόσεις κ.λπ.
Παρακάτω αναφέρουμε

τους κύριους τύπους, αν
και υπάρχουν πολλοί
περισσότεροι και κάθε
χρόνο δημιουργούνται
νέες μορφές.Οι τύποι είναι
απλώς πλαίσια γιατί σε
πολλές περιπτώσεις δεν
υπάρχουν εμφανείς
διακρίσεις και οι τύποι larp
επικαλύπτονται και
αναμειγνύονται.

Nordic: Το «Nordic LARP» είναι
ένας όρος που
χρησιμοποιείται για να
περιγράψει την παράδοση
σχεδιασμού LARP που
εμφανίστηκε στις
σκανδιναβικές χώρες
(Νορβηγία, Σουηδία, Δανία
και Φινλανδία). Αυτό που
το διακρίνει απόάλλα είδη
LARP είναι η έντονη έμφαση
στη συνεργασία, τη
συλλογική δημιουργία, τη
θεματική συνοχή και τη
συνεχή ψευδαίσθηση,
δράση και εμβύθιση.
Υπάρχει μια πλούσια
ποικιλία στυλ και
ρυθμίσεων παιχνιδιού,
πουσυχνάπεριλαμβάνουν
βαριά θέματα και η
παραγωγή διατηρείται μη
εμπορική και συν-
δημιουργική.

Anglosaxon: Το «Anglosaxon LARP»
είναι ένας όρος που
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χρησιμοποιείται για να
περιγράψει μια παράδοση
σχεδιασμού LARP που
βασίζεται κυρίως σε
παιχνίδια περιπέτειας και
ζωντανές μάχες
(χρησιμοποιώντας όπλα
boffer). Οι παίκτες συχνά
ανταγωνίζονται το
περιβάλλον (πρέπει να
α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν
συλλογικούς NPCs
(χαρακτήρες που δεν
παίζουν), τέρατα και άλλα
εμπόδια), και η μηχανική
του παιχνιδιού
(συμπεριλαμβανομένης
της μάχης) παίζεται
εντυπωσιακά αντί να
προσομοιώνεται.

Blackbox: Ένας τύπος LARP
που παίζεται σε ένα πολύ
μινιμαλιστικό περιβάλλον,
συχνά αφηρημένο και
πειραματικό. Συνήθως
πραγματοποιείται σε
αίθουσα blackbox θεάτρου
(εξ ου και το όνομά του), με
ελάχιστα στηρίγματα και
ελεγχόμενοφως και ήχο.

Blockbuster: Ένας όρος που
χρησιμοποιείται για να
αναφερθεί σε εμπορικά
LARP, μερικές φορές με
κρίσιμο τρόπο.Τα Blockbuster
LARP περιλαμβάνουν
συνήθως ακριβούς και

συναρπαστικούς χώρους,
υψηλά τέλη συμμετοχής
και διεθνές κοινό. Η ιδέα
τους βασίζεται συχνά
στην πνευματική
ιδιοκτησία και είναι πολύ
διαφημιστική πριν
διαφημιστεί.

Δωμάτιο: Ένας τύπος LARP
με μικρότερη διάρκεια (έως
μερικές ώρες) και
μικρότερο αριθμό
παικτών (έως και χαμηλά
διψήφια ψηφία) που
παίζεται συνήθως σε έναν
μικρό χώρο.Οιανάγκες για
κοστούμια και
σκηνογραφία είναι
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ,
καθιστώντας έτσι τα LARPs
δωματίου εύκολα
πραγματοποιήσιμα και
επαναχρησιμοποιήσιμα.

Pervasive: Ένα LARP που
λαμβάνει χώρα στον
πραγματικό κόσμο ή σε
άτομα που δεν γνωρίζουν
το παιχνίδι. Με αυτόν τον
τρόπο η εμπειρία του
παιχνιδιού επεκτείνεται
και ο φανταστικός και ο
φυσικός κόσμος
συνδυάζονται.
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Παράμετροι του
σχεδιασμού LARP

Εκτός από τους
διαφορετικούς τύπους, το
LARP ορίζεται επίσης από
διάφορους παράγοντες
σχετικά με το περιεχόμενο,
τις λειτουργίες και το
σχεδιασμό του. Στην
περίπτωση των eduLARP, οι
επιλογές που κάνει ο/η
σχεδιαστής/τρια LARP σε
αυτά τα φάσματα θα
πρέπει να εστιάζονται
στις επιλογές που θα
προσφέρουν στους
συμμετέχοντεςτηβέλτιστη
μαθησιακή εμπειρία,
σχετικά με τους
εκπαιδευτικούςστόχους.

Τόπος διεξαγωγής: Σε
εσωτερικούς χώρους και
σε εξωτερικούς χώρους: Η
επιλογή της διεξαγωγής
ενός LARP σε εσωτερικούς
χώρους δίνει στους
οργανωτές το
πλεονέκτημα να
τροποποιούν και να
ελέγχουν το περιβάλλον
πιο εύκολα, καθώς και να
μην επηρεάζονται από τον
καιρόκαιάλλεςπαρόμοιες
παραμέτρους. Η επιλογή
να πραγματοποιηθεί ένα
LARP σε εξωτερικούς

χώρους προσφέρει ένα
φυσικό τοπίο σχετικό και
συναρπαστικό σε πολλά
θέματα LARP (π.χ.
μεσαιωνική, φαντασία)
και καθιστά τη φύση και
τον καιρό μέρος της
καθηλωτικής εμπειρίας.

Ο άξονας
αλληλεπίδρασης- Στυλ
περιπέτειας έναντι
Θεάτρου:Όσον αφορά την
εστίαση της
αλληλεπίδρασης, ένα LARP
μπορεί να βασίζεται σε
στυλ περιπέτειας (Παίκτες
έναντιΠεριβάλλοντος)ήσε
στυλ θεάτρου (Παίκτης
εναντίον Παίκτη). Στο στυλ
περιπέτειας, οι παίκτες
τείνουν να λειτουργούν ως
ένα ενιαίο σύνολο
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο ν τ α ς
κοινούς εχθρούς ή
εξωτερικούς παράγοντες
(π.χ. NPC, τέρατα, παζλ,
εμπόδια κλπ). Στο στυλ
θεάτρου, οι παίκτες έχουν
ατομικά κίνητρα και
στόχους, και έτσι η πλοκή
περιστρέφεται κυρίως
γύρω από τις
αλληλεπιδράσεις τους.

Ο άξονας των mechanics:
Ζωντανά έναντι
Προσομοίωσης: Τα
mechanics του παιχνιδιού
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(συμπεριλαμβανομένης
της μάχης, εάν υπάρχει)
μπορούν να παιχτούν
ζωντανά ή να
προσομοιωθούν. Η
ζωντανή επιλογή
προσφέρει περισσότερη
φυσικότητα, εμβύθιση και
αληθοφάνεια, αλλά
μπορεί να περιοριστεί ως
προς τους τύπους
χαρακτήρων και ειδών
που αντιπροσωπεύονται
(επειδή οι πραγματικές
ικανότητες των παικτών
υπαγορεύουν ικανότητες
χαρακτήρων). Η
προσομοιωμένη επιλογή
(συχνά παίζεται με ζάρια,
κάρτες και άλλα στοιχεία
παιχνιδιού) είναι πολύ πιο
ευέλικτη, αλλά
ταυτόχρονα διευσδυτική
και εμβαθυντική.

Σκηνογραφία: Ορισμένα
LARPs μπορεί να
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν
προσεκτικά επιμελημένο
περιβάλλον, πλήρεις
φορεσιές και ρεαλιστικά
στηρίγματα (360
ψευδαίσθηση). Άλλα
μπορούν να παιχτούν
χωρίς κανένα από αυτά τα
στοιχεία, με τους παίκτες

να χρησιμοποιούν μόνο
ένα φύλλο χαρακτήρων
και ένα σήμα (ή και όχι
αυτό, σε πιο μινιμαλιστικό
και/ήαφηρημένο LARP).

Δημιουργία Χαρακτήρων:
Ανάλογα με τις ανάγκες
και τους πόρους κάθε
παιχνιδιού, οι χαρακτήρες
μπορούν να
δημιουργηθούν είτε από
τους ίδιους τους παίκτες
(εντελώς ελεύθερα ή εντός
προδιαγραφών και
περιορισμών που
παρέχονται από τους GM)
είτε μπορούν να γραφτούν
εκ τωνπροτέρωναπότους
GM και να διανεμηθούν
στους παίκτες (τυχαία ή
μη).

Σχεδιασμός: Sandbox έναντι
Railroad: Στο σχεδιασμό του
sandbox, παρέχεται στους
συμμετέχοντες ένας
κόσμος με τον οποίο
μπορούν να
αλληλεπιδρούν ελεύθερα,
φέρνοντας τη συμβολή
τους και δημιουργώντας
τις πλοκές τους. Στο
σχεδιασμό του railroad, ο
κόσμος και η πλοκή είναι
σχεδιασμένα από τους
δημιουργούς του LARP και οι
παίκτες ακολουθούν το
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συνήθως γραμμικό
σενάριο.

Συνεργατικό έναντι
ανταγωνιστικό στυλ : Στα
συνεργαζόμενα LARP, δεν
υπάρχουν συνθήκες νίκης
και ως εκ τούτου οι
παίκτες ενθαρρύνονται να
συνεργαστούν. Σε
ανταγωνιστικά LARP,
υπάρχουν προϋποθέσεις
νίκης που μόνο ένας
περιορισμένος αριθμός
παικτών μπορεί να πληρεί
για να κερδίσει.

Δημοφιλείς larp-κόσμοι:
(θεματικές) μπορεί να είναι
φαντασίας, μετα-
α π ο κ α λ υ π τ ι κ ό ,
μεσαιωνικό, Βίκινγκ,
βαμπίρ, steampunk, ιστορικό,
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς
φαντασίας, βασισμένο
στη λογοτεχνία κτλ.

ΤοMixing Desk του LARP

Το “Mixing Desk του LARP” είναι
μια θεωρία σχεδιασμού
LARP που χρησιμοποιεί ένα
σύνολοπαραμέτρων (με τη
μορφή faders) για να
καθοδηγήσει τον
σχεδιαστή κάνοντας

επιλογές μεταξύ
αντιφατικών τιμών.

Μυστικότητα: διαφάνεια ή
α π ο ρ ρ ή τ ο υ
Πόσα πρέπει να γνωρίζει
ο/η συμμετέχων/ουσα -
παίκτης/τρια για το LARP
και τους μηχανισμούς του;
Η εμβύθιση θα είναι
ισχυρότερη εάν ο/η
συμμετέχων/ουσα δεν
γνωρίζει περισσότερα
από τον χαρακτήρα τον
ίδιο. Σε μια πιο μυστική
προσέγγιση, οι
συμμετέχοντες πρέπει να
έχουν εμπιστοσύνη στην
ικανότητα των
δ ι ο ρ γ α ν ω τ ώ ν
(σχεδιαστών).

Mechanics: διευσδυτικά ή
δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά .
Πολλοί κανόνες ή
λιγότεροι.Πόσο αναγκάζει
ο σχεδιαστής τον παίκτη
σε ένα πλαίσιο κανόνων.
Πολλοί (καλοί) κανόνες
ζητούν παίκτες με κίνητρο
και εμπειρία και
αμφισβητούν τη
δημιουργικότητά τους,
αλλά απαιτούν επίσης
μεγαλύτερη προετοιμασία
και πιθανώς πιο αργό
παιχνίδι.
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Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν :
ψευδαίσθηση 360 ή υλικής
α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς .
Οτιδήποτε από μια
τοποθεσία και
σκηνογραφία που
απεικονίζει τέλεια τον
κόσμο της φαντασίας που
δημιουργήθηκε μέχρι ένα
άδειο δωμάτιο όπου οι
παίκτες πρέπει να
φανταστούν τον κόσμο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Από τον
διοργανωτή ή τον παίκτη.
Περιλαμβάνει το παιχνίδι
έτοιμους χαρακτήρες που
θα μπορούσαν να
επιλεχθούν ή να
προεπιλεχθούν για τον
παίκτη ή είναι η
δημιουργία χαρακτήρων
μια συν-δημιουργική
διαδικασία με τον
διοργανωτή;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
Από τον διοργανωτή ή τον
π α ί κ τ η .
Είναι ο παίκτης μέρος της
δημιουργίας του κόσμου ή
ε ί ν α ι
προκατασκευασμένος;

Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ: Ενεργό -
παθητικό.

Θα επηρεάσει ο
διοργανωτής την ιστορία
μετά την έναρξη του LARP
(για παράδειγμα
προσθέτοντας NPC και νέες
πληροφορίες) ή θα τα
αφήσει όλα στους
παίκτες;

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΙΣΤΟ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ: Ρεαλιστικότητα
έναντι απόλαυσης
παιχνιδιού.

Μπορούμε να
παραβιάσουμε κάποιους
«νόμους» ή κάποια
κουλτούρα στον κόσμο για
νακάνουμε τοπαιχνίδιπιο
ενδιαφέρον (αυτό μπορεί
να συμβεί καθώς το
παιχνίδι εξελίσσεται). Θα
εξακολουθήσει να
φαίνεται αληθοφανής ο
δημιουργημένος κόσμος
(ρεαλιστικός στο
περιβάλλον μας).

ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ:
Hardcore ή προσποίηση.
Ποιο είναι το επίπεδο
εμβύθισης που
επιδιώκουν οι
διοργανωτές και οι
συμμετέχοντες. Θέλουν να
είναι πολύ αληθινό και
προκλητικό σε
συναισθηματικόεπίπεδοή
πιο διασκεδαστικό και
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ευχάριστο. Hardcoreσημαίνει
να σπρώχνεις τον
συμμετέχοντα έξω από τη
ζώνη τηςάνεσής του.

ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Νίκη
ή εμπειρία.

Παίζουν για να κερδίσουν
ή για την εμπειρία;

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣήΜΑΣΚΑ:

Ένας παίκτης ενεργεί στον
κόσμο των larp μέσω ενός
χαρακτήρα. Αυτός ο
χαρακτήρας μπορεί
σκόπιμα να διαφέρει πολύ
από τον παίκτη, μπορεί να
είναι πολύ παρόμοιος με
τον παίκτη - ή οτιδήποτε
ενδιάμεσα.

ΣΤΥΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Προφορικό ή φυσικό.
Θέλουμε η ιστορία να
εξελιχθεί μέσω ομιλίας
( κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η /
δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η /
ψηφοφορία), ή μέσω
φυσικών ενεργειών
(κλεψιά, κλοπή, μάχη,
παραγωγή).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ: Ιστορίες ή
δ ρ ά σ ε ι ς .
Το είδος του Larp είναι μία
πλευρά, η θεματική, κάτι
άλλο. Η θεματική θα

μπορούσε να είναι, για
παράδειγμα, η επιδίωξη
μ α θ η σ ι α κ ώ ν
αποτελεσμάτων, όπως η
προσωπική ανάπτυξη
μέσω μιας ιστορίας που
περιέχει κοινωνικά και
προσωπικά διλήμματα
προς επίλυση. Η ιστορία
σαςγίνεταιπιοσημαντική,
στο τελευταίο. Σε μια
εξέλιξη ιστορίας
βασισμένη στη δράση,
είναι κυρίως οι κανόνες
των mechanicsπου θέτουν τα
όρια για τη θεματική.

Οι NPC

NPC σημαίνει χαρακτήρας
που δεν παίζει. Είναι
παίκτες που συμμετέχουν,
όχι για χάρητους,αλλάγια
να είναι όργανα για τον
σχεδιαστή /διοργανωτή
του παιχνιδιού. Μπαίνουν
στοπαιχνίδι οποιαδήποτε
στιγμή για να καταλύσουν
την ιστορία,
προσθέτοντας νέες
πληροφορίες, ή
αντιπαραθέτοντας ή
υποστηρίζοντας τις
επιθυμίες των κανονικών
παικτών, ή απλά
π ρ ο σ θ έ τ ο ν τ α ς
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ατμόσφαιρα. Οι NPC
συνήθως πεθαίνουν πιο
εύκολα από άλλους
χαρακτήρες και
αφαιρούνται από το
παιχνίδι. Οι NPC παίζονται
συνήθως ή οδηγούνται
από πιο έμπειρους
παίκτες και/ήαρχηγούς.Οι
NPC θα μπορούσαν επίσης
να βρίσκονται στο
παιχνίδι (περιοχή) για να
εκτελέσουν λειτουργίες OFF,
όπως ιατρική,
καθαρίστης/ρια, μάγειρας/
ισα, συναισθηματική
ασφάλεια, αλλά και
μεταμφιεσμένοι σε
χαρακτήρες IN. Οι NPC
μπορούν να είναι
παρόντες/ούσες για να
υποστηρίξουν, να
καταλύσουν μαθησιακούς
σ τ ό χ ο υ ς .

ΒΥΘΙΣΗ

Η εμβάπτιση μπορεί να
βασίζεται στην
κατάσταση ροής (βλ.
κεφάλαιο 2), όπου ο
παίκτης απορροφάται
βαθιά από την ιστορία,
α σ χ ο λ ε ί τ α ι
συναισθηματικά και
σωματικά σε αυτήν,
ξεχνώντας προσωρινά

οτιδήποτε άλλο. Συμβαίνει
όταν η πρόκληση για έναν
παίκτη (να πετύχει κάτι
στο παιχνίδι, να
ενσαρκώσει κάποιον κ.λπ.)
είναι υψηλήκαι το επίπεδο
ικανοτήτων που
χρειάζεται για να το
πετύχει είναι εξίσουυψηλό
(δεν παλεύει κανείς με
αυτό).

Επιπλέον, η μάθηση είναι
πιο αποτελεσματική όταν
ε μ π λ έ κ ο ν τ α ι
συναισθήματα, όταν ένα
άτομο είναι αρκετά βαθιά
μέσα στην ιστορία. Η
εμπειρία της ζωής μιας
κατάστασης οδηγεί σε
αλλαγές στην προσωπική
ανάπτυξη, για
παράδειγμα,στηστάση.

Το EduLARP στοχεύει να
βυθίσει τον συμμετέχοντα
σε μια ιστορία/κόσμο που
είναι αληθοφανής και
αισθάνεται αληθινός για
τον χαρακτήρα. Οι
ενέργειες και οι εμπειρίες
του υποδυόμενου
χαρακτήρα δημιουργούν
σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α ,
ι κ α ν ό τ η τ ε ς ,
προβληματισμούς που
αιμορραγούν και
επηρεάζουν το
πραγματικό πρόσωπο του
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συμμετέχοντος. Οι
ψεύτικες εμπειρίες
μεταμορφώνονται σε
π ρ α γ μ α τ ι κ ά
αποτελέσματα, εάν η
εμβάπτιση είναι βαθιά.

Η τοποθεσία, η
σκηνογραφία, τα
στηρίγματα, τα κοστούμια
και η ποιότητα του
σχεδιασμού του larp
βοηθούν στη βύθιση, αλλά
περισσότερο, στην
κατάσταση του νου, στο
επίπεδο παιχνιδιού και

στη φαντασία όλων των
συμμετεχόντωνμαζί.
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In eduLARP players simulate
artificial reality, but when

experienced it becomes real. Real
emotions, true learning, profound

relations, deep influence.
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Σχεδιασμός Χαρακτήρων

Character is a fictional persona Ο
χαρακτήρας είναι μια
φανταστική περσόνα
( δ ι α χ ω ρ ι σ μ έ ν η
προσωπικότητα που
διαμορφώνεταιαπότηδική
της εμπειρία) που
ενσαρκώνεται από έναν
παίκτη κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού. Μια κοινή
πρακτική για το σχεδιασμό
χαρακτήρων είναι η
προετοιμασία ενός φύλλου
χαρακτήρωνμε:

- όνομα

- βασικοί δείκτες
ταυτότητας: φύλο,
εθνικότητα, ηλικία,
επάγγελμα, φυλή/ομάδα,
κτλ

- δ ε ί κ τ ε ς
αφηγηματικής ταυτότητας:
προσωπικότητα, ιστορία,
κοινωνικοίρόλοι,συνδέσεις
και σχέσεις, κίνητρα και
στόχοι, συγκεκριμένες
ικανότητες εντός του
παιχνιδιού,μυστικά κ.λπ.

Η έννοια του χαρακτήρα και
του ρόλου δεν είναι
εναλλάξιμα και δεν είναι



Page 42

κε
φ
άλ
αι
ο
4:
Στ
οι
χε
ία
Μ
εθ
οδ
ολ
ογ
ία
ς

ίδια. Ένας χαρακτήρας
μπορεί να έχει πολλούς
ρόλους, για παράδειγμα -
αρχηγός χωριού,
ξυλουργός, πατέρας,
εραστής κ.λπ.

Διαφορετικοί τύποι larps
χρησιμοποιούν διάφορες
μεθόδους σχεδιασμού
χαρακτήρων - για
κάποιους, η διαδικασία
μπορεί να ξεκινήσει
πολλούς μήνες πριν από
το συμβάν, για άλλους,
λίγοπριν ήακόμακαι κατά
τη διάρκεια του
παιχνιδιού.Ανάλογαμε τις
ανάγκες ενός
συγκεκριμένου larp, η
δημιουργία χαρακτήρων
μπορεί να διαφέρει σε
πολλά επίπεδα. Συνήθως
τα larps θαλάμου τείνουν να
έχουν προ-γραμμένους
χαρακτήρες από τους Game
Masters, οι σκανδιναβικές
και οι αγγλοσαξονικές
είναι πιο ανοιχτές για τις
προτιμήσεις του παίκτη.
Στα εκπαιδευτικά larps
εξαρτάται από τους
μαθησιακούς στόχους,
ωστόσο, καθώς οι παίκτες
είναι κυρίως αρχάριοι,
είναι επιθυμητό να τους
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε
τουλάχιστον ένα πλαίσιο
του χαρακτήρα τους, το

οποίο αργότερα μπορεί να
γεμίσει με λεπτομέρειες
κατά τη διάρκεια των
εργαστηρίων.

Λαμβάνοντας υπόψη το
θέμα της πρόληψης της
β ί α ι η ς
ριζοσπαστικοποίησης ,
συνιστάται να βοηθήσετε
τους συμμετέχοντες να
χτίσουν τους χαρακτήρες
τους μαζί με ηγέτες νέων,
εκπαιδευτικούς και
δασκάλους ώστε να
ταιριάζουν στο
δ η μ ι ο υ ρ γ η μ έ ν ο
περιβάλλον, οδηγώντας
στην επίτευξη των
επιθυμητών μαθησιακών
αποτελεσμάτων και
προσωπικής ανάπτυξης.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι
δημιουργίας χαρακτήρων:

1) Οι Game Masters
δημιουργούν πλήρεις
περιγραφές χαρακτήρων

2) Οι παίκτες
δημιουργούν πλήρεις
περιγραφές χαρακτήρων

3) Οι σχεδιαστές
δημιουργούν ρόλους και οι
παίκτες σχεδιάζουν
χαρακτήρες
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4) Οι παίκτες
δημιουργούν έναν
χαρακτήρα βασισμένο σε
προσχεδιασμέναστοιχεία

Για παράδειγμα στο
Polytropia (ένα από τα eduLARP
που περιλαμβάνονται σε
αυτή τη δημοσίευση) οι
χαρακτήρες σχεδιάστηκαν
και περιγράφηκαν

λεπτομερώςαπότους Game
Masters και διανεμήθηκαν
στους παίκτες κατά τη
διάρκεια εργαστηρίων
πριν από το larp, ώστε να
έχουν χρόνο να
εξοικειωθούν με την
ιστορία τους, τα
χαρακτηριστικά τους, και
συνδέσεις με άλλους
παίκτες. Στο Siege of Gimle,
για να αυξηθεί η
αβεβαιότητα, η πρόκληση
και η δημιουργικότητα, οι
χαρακτήρες δεν

περιγράφονταν, οι
παίκτες έπαιρναν μόνο
τουςρόλους,το επάγγελμά
τους και την ομαδική τους
σχέση και έπρεπε να
δημιουργήσουν την
υπόλοιπη περιγραφή του
χαρακτήρα τους. Για το
σκοπό αυτό,
χρησιμοποιήσαμε τη
θεωρία του τριγώνου
δόμησης χαρακτήρων.

CAREGIVER

CREAT
OR

EX
PL
OR
ER

HE
RO
INNOCENT

JESTER

LOVER

MAGICIA
NEV

ER
YM
AN

SA
GE

REBEL

RULER
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Το τρίγωνο της
οικοδόμησης ενός
χαρακτήρα:

1) Φιλικότητα

2) Επάρκεια

3) Προορατικότητα

Ο καλός χαρακτήρας
πρέπει να έχει ένα ή δύο
από τα αναφερόμενα
χαρακτηριστικά και να
φημίζεται ότι δεν έχει ένα
απόαυτά.Γιαπαράδειγμα,
πολύ εξυπηρετικός
(προορατικότητα) και
αστείος (φιλικότητα),αλλά
ένας πολύ αδέξιος
μάγειρας που δεν μπορεί
να ετοιμάσει κανένα γεύμα
χωρίς να το κάψει (έλλειψη
ικανότητας).Ή ένας καλός
μαχητής (ικανότητα) που
ηγείται εκστρατειών
(προορατικότητα), αλλά
είναι κακός και
σαρκαστικός (έλλειψη
φιλικότητας).

Άλλο παράδειγμα,
γραφέας, πνευματώδης,
αρκετά ευγενικός, και με
καλή αίσθηση του χιούμορ
(φιλικότητα), επίσης πολύ
ικανός στη συγγραφή
χρονικών και μπαλάντων

(ικανότητα), αλλά τόσο
τεμπέλης που προσπαθεί
να αποφύγει να γράψει
έστω και μία πρόταση
(προορατικότητα) . Εάν
ένας χαρακτήρας έχει όλα
τα χαρακτηριστικά
(φιλικό, ικανό και
προληπτικό) τότε μπορεί
να φαίνεται όχι τόσο
ρεαλιστικό και
επιφανειακό, από την
άλλη,αντουλείπουνόλα,η
αλληλεπίδραση μαζί τους
μπορεί να φαίνεται
άσκοπη και όχι ευχάριστη
για τουςάλλουςπαίκτες.

Μια άλλη ιδέα για να
βοηθήσετε τους
συμμετέχοντες να
δημιουργήσουν τους
χαρακτήρες τους είναι να
τους προτείνετε να
επιλέξουν από ένα ή δύο
Jungian αρχέτυπα που
μπορούν να χρησιμεύσουν
ως έμπνευση και πρότυπο
βάσης για τη δημιουργία
τους και αργότερα να
συμπληρωθούν με πιο
ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν ε ς
λεπτομέρειες.

1. Φροντιστής

2. Δημιουργός

3. Εξερευνητής
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4. Ήρωας

5. Αθώος

6. Γελωτοποιός

7. Εραστής

8. Μάγος

9. Κάθεάνθρωπος

10. Σοφός

11. Κυβερνήτης

12. Επαναστάτης

Pre-LARP workshops

Τα εκπαιδευτικά LARP θα
πρέπει να περιλαμβάνουν
μια διαδικασία
προετοιμασίας πριν από
το παιχνίδι για να
βοηθήσουν τους
συμμετέχοντες να
επιτύχουν τους
μαθησιακούς τους
στόχους.

Ωστόσο, ανάλογα με τις
ανάγκες και το
συγκεκριμένο θέμα, τα
ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α
προετοιμασίας μπορεί να
διαφέρουν πολύ, από
διαδικτυακά εργαστήρια

για τη μηχανική των
παιχνιδιών έως
εργαστήρια που
σχετίζονται με το
περιεχόμενο πριν από το
ίδιο το larp. Το θέμα της
β ί α ι η ς
ριζοσπαστικοποίησης
χρειάζεται περισσότερες
συνεδρίες σχετικές με το
περιεχόμενο (π.χ. για τις
ευρωπαϊκές αξίες),
τεχνικές ενημερώσεις πριν
από τους αγώνες και
λεπτομερείς ενημερώσεις
στη συνέχεια. Η ελάχιστη
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α
περιλαμβάνει επεξήγηση
κανόνων και μηχανικών
και διανομές φύλλων
χαρακτήρων, αλλά
συνιστάται να υπάρχουν
εργαστήρια που
καλύπτουν τα ακόλουθα
θέματα:

- ανάγκες, στόχους,
προσδοκίες, φόβους και
συνεισφορές των
συμμετεχόντων (βασικό
κοινωνικόσυμβόλαιο)·

- Εισαγωγή στο LARP
και τις εκπαιδευτικές του
πτυχές, λειτουργίες,
διαδικασίες, αιμορραγία
μέσα και έξω (επεξήγηση
παρακάτω).
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- γνωριμία μεταξύ
τους και δραστηριότητες
δημιουργίας ομάδας
( ο ι κ ο δ ό μ η σ η
εμπιστοσύνης και
ασφαλέςπεριβάλλον)·

- συνεδρίες που
σχετίζονται με
περιεχόμενο π.χ.
μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ έ ς
διαδικασίες, ευρωπαϊκές
αξίες, οικοδόμηση
π ο λ υ π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ή ς
κοινωνίας (σύνδεση του
θέματος με τοπαιχνίδι).

- υποκριτική και
αυτοσχεδιασμός (ζέσταμα
πριν από το παιχνίδι
ρόλων).

- δόμηση χαρακτήρων
(βοηθά την καλύτερη
εμβάπτιση κατά τη
διάρκεια τουπαιχνιδιού).

- συγκόλληση σε
φατρίες larp π.χ. φυλές,
οικογένειες, φυλές
(δημιουργία συλλογικής
ταυτότητας και
εμβάθυνση τωνσχέσεων).

- κανόνες και
μηχανισμοί του
παιχνιδιού (οδηγίες για το
πώς ναπαίξετε).

- ασφαλής μάχη (αν
περιλαμβάνεται σε ένα
παιχνίδι).

- χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί α ,
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α
κοστουμιών και
στηρίγματα (εάν
περιλαμβάνονται σε ένα
παιχνίδι, βοηθά στην
καλύτερη βύθιση).

- αφήγηση (βοηθά στη
δημιουργία ατομικών και
ομαδικώναφηγήσεων).

Σε ορισμένες περιπτώσεις,
συγκεκριμένες συνεδρίες
που σχετίζονται με το
περιεχόμενο είναι πιο
κατάλληλες γιαδιεξαγωγή
μετά το παιχνίδι, ώστε να
μην επηρεάζουν τις
αποφάσεις και τις
ενέργειες των
συμμετεχόντων. Επίσης,
ενδέχεται να υπάρχουν
συνεδρίες που συνδέονται
γενικά και αόριστα με το
περιεχόμενο πριν από το
παιχνίδι, αλλά δεν
κατευθύνουν τους
συμμετέχοντες να βγάλουν
συμπεράσματα σχετικά με
το θέμα. Τα περισσότερα
από τα εργαστήρια που
σχετίζονται με το
περιεχόμενο σχετικά με τη
σύγκριση και την ανάλυση
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της εμπειρίας από το larp
στοπλαίσιοπραγματικών
καταστάσεων θα πρέπει
να διοργανώνονται μετά
τοπαιχνίδι.

Τα EduLARP που
αντιμετωπίζουν το
ζήτημα της πρόληψης της
β ί α ι η ς
ριζοσπαστικοποίησης
μεταξύ των νέων μπορεί
να χρειάζονται
περισσότερα εργαστήρια
προετοιμασίας που να
σχετίζονται με την
έκφραση απόψεων, τη
διαχείριση συγκρούσεων,
την αντιμετώπιση της
βίας και τις άδικες
καταστάσεις.

Για την προετοιμασία των
συμμετεχόντων για
απαιτητικό παιχνίδι
ρόλων, την
α ν α π α ρ ά σ τ α σ η
καταστάσεων κοινωνικής
αδικίας, διακρίσεων,
εσωτερικών και
εξωτερικών απειλών που
οδηγούνσεριζοσπαστικές
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ έ ς ,
συνιστάται η διεξαγωγή
ειδικών εργαστηρίων με
λεπτομερείς οδηγίες και
εξηγήσεις για τη
δημιουργία ασφαλούς
χώρου και περιβάλλοντος.

μπορεί να εξερευνήσει
ακραία συναισθήματα και
συμπεριφορές χωρίς να
αισθάνεται ότι
αξιολογείται ή κρίνεται.
Είναι σημαντικό να
τονιστείηδιάκρισημεταξύ
των κινήτρων και των
συμπεριφορών του
παίκτηκαι τουχαρακτήρα.

Τα σχόλια που
συγκεντρώθηκαν μετά τη
δοκιμή 4 προτεινόμενων
σεναρίων eduLARP δείχνουν
πόσο σημαντικό είναι να
γίνονται τα εργαστήρια
πριν από το πραγματικό
γεγονός καιπόσομπορούν
να επηρεάσουν την
απόδοση και την
εμβάπτιση των παικτών.
Προτεινόμενα εργαστήρια:

- πώς να εκφράσετε
τις συγκρούσεις με
ασφάλεια και πώς να
θέσετε όρια.

- πώς να παίξετε έναν
κακό ή έναν χαρακτήρα με
στόχους που διακυβεύουν
την ηθική αίσθηση του
παίκτη.

- Συνεδρία Forum Theatre
όπου οι παίκτες
ανταλλάσσουν ρόλους
καταπιεστή και θύματος.



Page 48

κε
φ
άλ
αι
ο
4:
Στ
οι
χε
ία
Μ
εθ
οδ
ολ
ογ
ία
ς

- εργαστήριο για τις
προσωπικέςαξίες.

Bleed

Τα προαναφερθέντα
εργαστήρια που
πραγματοποιούνται πριν
από το larp μπορεί να
βοηθήσουν στον έλεγχο
του BLEED κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού. Στη
θεωρία larp, το bleed
αναφέρεται στην
κατάσταση όπου τα
συναισθήματα του
χαρακτήρα επηρεάζουν
τον συμμετέχοντα ή το
αντίστροφο.

BLEED IN συμβαίνει όταν
σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α ,
συναισθήματα, στάσεις,
συμπεριφορές ή/και
δεξιότητες του
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ο ς
μεταφέρονται στον
χαρακτήρα. Μπορεί να
βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να παίξουν
τον χαρακτήρα τους σαν
τον εαυτό τους, καθώς δεν
είναι τόσο απαιτητικό όσο
να προσποιούνται ότι
είναι κάποιος άλλος (τότε
λέμε ότι παίζουν «κοντά
στο σπίτι»). Από την άλλη

πλευρά, μπορεί να
προκαλέσει πολλές
παρεξηγήσεις, επειδή οι
ενέργειες και τα κίνητρα
του χαρακτήρα μπορεί να
γίνουν αντιληπτά από
άλλους παίκτες ως η
στάση τουσυμμετέχοντος.

BLEED OUT συμβαίνει όταν
σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α ,
συναισθήματα, στάσεις,
συμπεριφορές ή/και
δεξιότητες του χαρακτήρα
περνούν στον
συμμετέχοντα. Για
παράδειγμα, συμβαίνει
όταν ένας ντροπαλός
παίκτης απεικονίζει έναν
χαρακτήρα με
αυτοπεποίθηση και μετά
το παιχνίδι πιστεύει
περισσότερο στον εαυτό
του και μπορεί να
αντιγράψει ενέργειες και
αποφάσεις που
λαμβάνονται κατά τη
διάρκεια του larp στην
πραγματική ζωή. Το Bleed
out μπορεί επίσης να
π υ ρ ο δ ο τ ή σ ε ι
α ν ε π ι θ ύ μ η τ ε ς
καταστάσεις ή αρνητικές
πτυχές εάν κατά τη
διάρκεια ενός λάρπα
υπάρχει σύγκρουση ή
προδοσία μεταξύ των
χαρακτήρων και αυτά τα
αρνητικά συναισθήματα



Page 49

κεφ
άλαιο

4:Στοιχεία
Μ
εθοδολογίας

παραμένουν μεταξύ των
παικτών μετά το παιχνίδι.
Ή εάν ένας παίκτης
απεικόνιζε έναν
χαρακτήρα με αρνητικά
χαρακτηριστικά και
ορισμένες από τις
συμπεριφορές του (π.χ. ότι
είναι κακός, αυταρχικός
κ.λπ.) κολλάει σε έναν
παίκτη. Ωστόσο, συνήθως,
το bleed out χρησιμοποιείται
για την ανάπτυξη
ικανοτήτων που είναι
ευκολότερο να
αποκτηθούν κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού
μέσω της βαθιάς
εμβάπτισης που
επηρεάζει τα γνωστικά,
συμπεριφορικά και
συναισθηματικά επίπεδα
της μαθησιακής
διαδικασίας του
συμμετέχοντος.

Στα εκπαιδευτικά LARP, οι
διοργανωτές (εργαζόμενοι
για τη νεολαία,
εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι)
στοχεύουν να ελέγξουν την
αιμορραγία μεταξύ των
συμμετεχόντων και να τη
διοχετεύσουν με τρόπο
ώστε να μπορούν να
αναπτύξουν προσωπικές,
κοινωνικές, αστικές,
οικολογικές και
δ ι α π ο λ ι τ ι σ μ ι κ έ ς

ικανότητες (ανάλογα με
τους στόχους του eduLARP),
για παράδειγμα, αύξηση
της πολιτικής δέσμευσης,
ανάπτυξη ενσυναίσθησης
προς τους μετανάστες,
αύξηση της αυτογνωσίας
και της συναισθηματικής
νοημοσύνης.

Ειδική μηχανική
παιχνιδιών

Οι μηχανικοί παιχνιδιών
είναι οδηγίες
σχεδιασμένες από τους
Game Masters που εξηγούν
τους κανόνες του
παιχνιδιού. Ο κύριος
σκοπός του στα larps είναι
να διασφαλίζει την
ασφάλεια όλων των
συμμετεχόντων.

Ανάλογα με ένα larp,
μπορούν να εφαρμοστούν
διαφορετικοί κανόνες,από
πολύ απλοί, μόνο οδηγίες
για περιοχές IN και OFF, έως
πολύ περίπλοκοι με
περιγραφή των
διαφορετικών δεξιοτήτων
των χαρακτήρων και πώς
να τις αποκτήσετε,πώς να
χρησιμοποιείτε μαγικά
ξόρκια και φίλτρα κ.λπ. Σε
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πολλές περιπτώσεις, οι
μηχανισμοί παιχνιδιών
είναι γραμμένοι και
διατίθενται σε μορφή
φυλλαδίου, pdf ή
διαδικτυακά, ώστε οι
παίκτες να έχουν συνεχή
πρόσβαση σε αυτά.
Εστιάζουν σε διαφορετικά
πράγματα, αλλά οι
περισσότερες λειτουργίες
τους είναι κοινές.

Λειτουργίες κανόνων και
μηχανικής larp:

- βοηθά στην
κατανόηση των κανόνων
μέσα στον δημιουργημένο
κόσμο.

- διασφαλίζει την
ψυχολογικήασφάλεια των
συμμετεχόντων·

- διασφαλίζει τη
φυσική ασφάλεια των
συμμετεχόντων·

- καθοδηγεί τι
επιτρέπεται και τι όχι.

- ρυθμίζει τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ
τωνπαικτών.

- Ρυθμίζει την επίλυση
συγκρούσεων,επίσηςμετη
χρήση όπλων
βομβαρδισμού·

- επιτρέπει στους
masters του παιχνιδιού να
ελέγχουν τη δυναμική του
παιχνιδιού.

- ελέγχει πόρους,
στηρίγματα και
αντικείμεναπαιχνιδιού.

Η σωματική ασφάλεια
μπορεί να διασφαλίζεται
από κανονισμούς που
περιγράφουν τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των παικτών (για
παράδειγμα, χωρίς
σωματικό άγγιγμα) και
μεταξύ των χαρακτήρων
(κανόνεςμάχης,απαγωγής
κ.λπ.). Επίσης στη
μηχανική, μπορεί να
συμπεριληφθεί ο τρόπος
με τον οποίο θα
χρησιμοποιούνται σωστά
τα μέρη και τα αντικείμενα
παιχνιδιού, ώστε να μην
αποτελούν απειλή για
τουςσυμμετέχοντες.

Η ψυχολογική ασφάλεια
είναι ζωτικής σημασίας
κατά τη διάρκεια των
εκπαιδευτικών λάρπες,
ειδικά εκείνων που
ασχολούνται με θέματα
β ί α ι η ς
ριζοσπαστικοποίησης .
Συνιστάται να
συμπεριληφθεί στο
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πλήρωμα larp ένας
ψυχοθεραπευτής που
μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες των
συμμετεχόντων κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού.
Οι διαβουλεύσεις με έναν
ψυχοθεραπευτή μπορούν
να γίνουν τόσο εντός όσο
και εκτός του παιχνιδιού,
οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να έχουν την
επιλογή ποιος τρόπος
είναι πιο άνετος για
αυτούς. Ένας
ψυχοθεραπευτής μπορεί
να υποδυθεί έναν
χαρακτήρα που έχει
πρόσβαση σε όλους τους
συμμετέχοντες και την
ικανότητα να μιλήσει μαζί
τους για συναισθήματα,
φόβους και
συναισθήματα, ενώ
ταυτόχρονα ταιριάζει στο
σκηνικό (π.χ. μάγισσα,
μαντείο, νοσοκόμα,
μπάρμαν).

Η μηχανική ρυθμίζει τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ
παικτών και χαρακτήρων.
Για παράδειγμα, η κλοπή
εντός του παιχνιδιού
επιτρέπεται μόνο με
στοιχεία παιχνιδιού που
έχουν επισημανθεί με
συγκεκριμένο τρόπο (π.χ.
κόκκινη κορδέλα). Μια

άλλη ρυθμιζόμενη
αλληλεπίδραση στο larp
είναι η απαγωγή, η οποία
για παράδειγμα, στο Edinu
larp μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο
εάν υπάρχουν 3 παίκτες με
όπλο εναντίον ενός
παίκτη. Αυτός ο κανόνας
διασφαλίζει ότι η δράση
μπορεί να γίνει από όλους
τους παίκτες, ανεξάρτητα
από την πραγματική
σωματική τους δύναμη.

IN/OFF

IN σημαίνει μέσα σε ένα
παιχνίδι και OFF έξω από
αυτό.Το INκαιτοOFFμπορεί
να αναφέρονται στην
περιοχή, τα μέρη, τα κτίρια
και τα αντικείμενα. IN-
περιοχή είναι το μέρος
όπου γίνεται το παιχνίδι,
εκτός περιοχής σημαίνει
ότι δεν παίζουμε εκεί. Τα
αντικείμενα IN αποτελούν
μέρος του παιχνιδιού, τα
αντικείμενα OFF θα πρέπει
να κρύβονται ή να
αφαιρούνται (για
παράδειγμα τηλέφωνα σε
μεσαιωνικό larp). Ό,τι είναι
IN θα πρέπει να βοηθάει
στη βύθιση, επομένως τα
μέρη, τα κοστούμια και τα
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αντικείμεναπου είναι IN θα
πρέπει να
προετοιμάζονται, να
διακοσμούνται ή να
φιλοτεχνούνται με τον
τρόποπουταιριάζουνστο
συγκεκριμένο σκηνικό. Οι
παίκτες θα πρέπει να
μπορούν να πάνε στην
περιοχή OFF για να
ξεκουραστούν ή όταν
αισθάνονται άβολα,αν και
συνιστάται να μην το
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν
υπερβολικά καθώς μπορεί
να χαλάσει το παιχνίδι για
άλλους παίκτες, καθώς
συνήθως οι χαρακτήρες
εμπλέκονται σε πολλές
πλοκές και όταν κάποιος
εξαφανίζεται για για
μεγάλο χρονικό διάστημα
μπορεί να έχει αντίκτυπο
στη δυναμική του
παιχνιδιού.

Σε ορισμένα larps υπάρχουν
τα σημάδια OFF (π.χ.
σφιγμένη γροθιά υψωμένη
στο μέτωπο) που
χρησιμοποιούνται όταν
ένας παίκτης θέλει να
επικοινωνήσει με άλλους
παίκτες ότι θέλουν να
μιλήσουν ή να κάνουν
κάποια ενέργεια απλώς
ως παίκτης και όχι ως
χαρακτήρας. Επίσης,
μπορεί να δημιουργηθούν

σύμβολα OFF (π.χ.στο Siege of
Gimle larp είναι ένας κύκλος
με V μέσα του) που
επισημαίνουν μέρη και
αντικείμενα που δεν
ανήκουνστοπαιχνίδι.

Σήματα ασφαλείας και

λέξεις

Καθώς η ασφάλεια είναι
μια από τις πιο
σημαντικές πτυχές του
σχεδιασμού larp, σε πολλά
παιχνίδια υπάρχουν
ειδικά σήματα ασφαλείας
και λέξεις που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από
τους παίκτες για να
ενημερώσουν τους άλλους
για τις ανάγκες και τις
προσδοκίες τους. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί το
σήμα OFF (π.χ. σφιγμένη
γροθιά υψωμένη στο
μέτωπο) ή για να
διατηρηθεί η καλύτερη
βύθιση, μπορούν να
κοινοποιηθούν ορισμένα
ειδικά μηνύματα για τον
έλεγχο της έντασης της
δράσης του παιχνιδιού.
Για παράδειγμα, στο Edinu
larp η πρόταση «το κόκκινο
είναι κακό»
χρησιμοποιείται από τους
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παίκτες όταν θέλουν να
εκφράσουν την αίσθηση
ότι το παιχνίδι είναι πολύ
έντονο για αυτούς και ότι
οιάλλοιπαίκτεςθαπρέπει
να παίξουν πιο απαλά.
Από την άλλη, όταν
αισθάνονται ότι θέλουν να
εντείνουν τη δράση (π.χ.
μια λογομαχία, μια
διαμάχη) μπορούν ναπουν
«YOLO».

Τρόπος διεξαγωγής
απολογισμού

De-rolling

Το De-rolling είναι μια
διαδικασία εξόδου από
τον χαρακτήρα, η οποία
ξεκινά αμέσως μετά το
παιχνίδι όταν οι παίκτες
σταματήσουν να παίζουν.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι
διεξαγωγής του, μερικοί
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν
παλαμάκια, κουνώντας τα
χέρια,πηδούν,λένε δυνατά
το αληθινό όνομα ενός
παίκτη, αποχαιρετώντας
τον χαρακτήρα, ρίχνουν
μέρη της στολής ή
στηρίγματα στον κύκλο
και λένε τι αφήνει πίσω

του ο παίκτης (π.χ. .
αρνητικά συναισθήματα),
αγκαλιά με παίκτες με
τους οποίους είχαμε
συγκρούσεις μέσα στο
παιχνίδι.

Ειδικά σε eduLARPs που
σχετίζονται με το θέμα της
β ί α ι η ς
ριζοσπαστικοποίησης ,
είναι σημαντικό να
τονιστεί η σημασία της
απελευθέρωσης για να
αποφευχθεί η αρνητική
αιμορραγία. Για
παράδειγμα, εάν σε ένα
παιχνίδι ένας παίκτης
απεικόνιζε έναν
καταπιεστικό χαρακτήρα
που κακοποίησε λεκτικά
έναν άλλο χαρακτήρα ή
τον έκανε να αισθάνεται
διάκριση, ένας παίκτης
που έπαιξε το θύμα, μετά
το παιχνίδι μπορεί να
εξακολουθεί να
αισθάνεται θυμωμένος με
τον παίκτη που έπαιξε τον
καταπιεστή. Επομένως,
είναι σημαντικό να
τονιστεί η διαφοράμεταξύ
των ενεργειών, των
κινήτρων και των
συμπεριφορών του
χαρακτήρα και εκείνων
των παικτών. Μερικοί
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παίκτες μπορεί να
αναπτύξουν διαφορετικά
είδη σχέσεων (ζευγάρι,
αδέρφια, οικογένεια,
εχθρούς) μεταξύ των
χαρακτήρων τους και μετά
το παιχνίδι να
αισθάνονται ακόμα
έντονα συναισθήματα γι'
αυτούς, σε αυτήν την
περίπτωση, το de-rolling θα
τους βοηθήσει να
επιστρέψουν στην
πραγματικότητα.

Debriefing

Το Debriefing είναι ένα
γεγονός που συμβαίνει
μετά το larp όπου οι
συμμετέχοντες και οι
σχεδιαστές μπορούν να
ανταλλάξουν τις απόψεις,
τις προοπτικές και τα
συναισθήματά τους για το
παιχνίδι. Ανάλογα με το
LARP, μπορεί να είναι
δομημένο ή ελεύθερης
ροής.

Στα εκπαιδευτικά LARP, η
ενημέρωση είναι
αναπόσπαστο μέρος του
σχεδιασμού larp, χωρίς
αυτό, η εμπειρία δεν θα
μπορούσε να αξιολογηθεί
σωστά και επομένως οι
συμμετέχοντες δεν θα
είχαν την ευκαιρία να

αναλύσουν επαρκώς τους
μαθησιακούς τους
στόχους. Ως εκ τούτου, οι
εργαζόμενοι στη νεολαία,
οι εκπαιδευτικοί και οι
δάσκαλοι θα πρέπει να
επικεντρωθούν επιπλέον
στα εργαστήρια
απολογισμού και να το
σχεδιάσουν με τρόπο που
θα βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να
κατανοήσουν καλύτερα τι
συνέβη κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού και ποιες
διαδικασίες έγιναν.

Ανάλογα με τον χρόνο που
μπορούμε να
αφιερώσουμε στο debriefing
και τον αριθμό των
παικτών, μπορούμε να
δομήσουμε το εργαστήριο
σε τρία μέρη:

a) απολογισμός σε
ζευγάρια - ο παίκτης
επιλέγει έναν παίκτη με
τον οποίο δεν είχε μεγάλη
αλληλεπίδραση κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού
και συνοψίζει τι συνέβη
στον χαρακτήρα του και
επίσης μιλά για τα
συναισθήματά του ως
παίκτη. 5 λεπτά για να
μιλήσει ο κάθε παίκτης.
Αυτή η μέθοδος είναι καλή
όταν έχουμε μεγάλες
ομάδες (περίπου 40-50
συμμετέχοντες) και θα
χρειαζόταν πολύς χρόνος
για να δοθεί αρκετός
χώρος σε κάθε παίκτη να
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μοιραστεί την εμπειρία
του.

b) απολογισμός σε
ομάδες - παίκτες από την
ίδια φατρία μοιράζονται
τις ιστορίες τους μεταξύ
τους (αναλυτικά, κάθε
άτομο λίγα λεπτά) και στη
συνέχεια δημιουργούν μια
περίληψη των γεγονότων
της φατρίας τους που
αργότερα μπορεί να
παρουσιαστεί σε όλους
τουςπαίκτες.

c) γενική ενημέρωση -
όλοι οι παίκτες μαζί, είτε
ένας προς έναν με λίγες
μόνο προτάσεις είτε
περισσότερες σε ομάδες
(π.χ. στο Edinu larp όλοι οι
παίκτες που έπαιξαν
Ουροκύανοισυνοψίζουντι
συνέβηστηφατρία τους).

Ο στόχος του
απολογισμού είναι η
συλλογή των κύριων
γεγονότων του παιχνιδιού
και η δομή τους σε μια
ιστορία. Είναι αδύνατο
κατάτηδιάρκεια του larp να
λάβετε μέρος σε όλες τις
ενέργειες και πολλοί
παίκτες θέλουν να
μοιραστούν όσα πέτυχαν
κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού, να
αποκαλύψουν μυστικές
πλοκές ή απλώς να πουν
επικές σκηνές για τις
οποίες ήταν πολύ

περήφανοι, αλλά μόνο
λίγοιπαίκτες το είδαν.

Μετά από λάρπες
δωματίου (που είναι πιο
γαμειστικές) κατά τη
διάρκεια των
απολογισμών, οι παίκτες
ελέγχουν πόσους στόχους
κατάφεραν να επιτύχουν
(μερικές φορές μετρούν
πόντους) και συζητούν
ποια ήταν η στρατηγική
τους. Εκπαιδευτικά LARP με
πιο σκανδιναβικό στυλ
(π.χ. 3 ημέρες παιχνιδιού,
υψηλότερη εμβάπτιση)
μπορεί να έχουν μια
απολογιστική ενημέρωση
μετά από κάθε ημέρα
παιχνιδιούήστο τέλος του
συμβάντος και εστιάζουν
περισσότερο στην
ερμηνεία καταστάσεων
που συνέβησαν κατά τη
διάρκεια του larp.

Είναι επίσης καλό να
κάνετε έναν γρήγορο γύρο
μιλώντας για τα
συναισθήματα των
παικτών αμέσως μετά το
παιχνίδι για να
αξιολογήσετε το επίπεδο
ικανοποίησης, κούρασης
και αφοσίωσης.

Ο απολογισμός όχι μόνο
δομεί τα γεγονότα και την
εμπειρία του παίκτη, αλλά
τα συνδέει και με την
πραγματική ζωή
αναλύοντας διαδικασίες
που συνέβησαν κατά τη
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διάρκεια του παιχνιδιού.
Αυτές οι καταστάσεις και
διαδικασίες μπορεί να
σχετίζονται με εκείνες που
υπάρχουν στον
περιβάλλοντα χώρο μας
(π.χ. λαϊκιστική ηγεσία,
διακρίσεις, έλλειψη
πολιτικών αρμοδιοτήτων,
έλλειψη ενδιαφέροντος
για πολιτικές εκλογές
κ.λπ.). Συνιστάται να
απαριθμήσετε αυτές τις
καταστάσεις κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης
και να οργανώσετε την
επόμενη συνεδρία που
είναι αφιερωμένη στην
ανάλυση των ισοδύναμων
της πραγματικής ζωής
(π.χ. εργαστήριο Larp & Life
σχετικά με την κατάσταση
των μεταναστών στις
χώρες μας ή την πολιτική
δέσμευση των νέων ή τις
ευρωπαϊκέςαξίες κ.λπ.).

Πώς νααξιολογήσετε την
εμπειρία

Η αξιολόγηση μπορεί να
διεξαχθεί σε πολλά
επίπεδα, για παράδειγμα,
μπορούμε να
επικεντρωθούμε στην
αξιολόγηση της
μαθησιακής εμπειρίας
των παικτών ή/και του
ίδιου του παιχνιδιού
(πλοκή, σχεδιασμός,

υλοποίηση, μηχανική
παιχνιδιού κ.λπ.).

Ανάλογα με τους στόχους
των διοργανωτών,
μπορούμε να
αφιερώσουμε ξεχωριστές
συνεδρίες και για τις δύο
αξιολογήσεις. Για τη
βελτίωση του παιχνιδιού,
τα σχόλια από τους
παίκτες εκτιμώνται
ιδιαίτερα καθώς οι λύσεις
τους μπορούν να
εφαρμοστούν στα
επόμενα γεγονότα. Η
αξιολόγηση του ίδιου του
παιχνιδιού μπορεί να
περιλαμβάνει ερωτήσεις
σχετικά με:

a) κύρια ιστορία και
πλοκές - ελκυστικές ή
βαρετές, σύνθετες ή
ασπρόμαυρες.

b) επιρροή Game Masters
στα γεγονότα και την
ιστορία - πάρα πολύ
σιδηρόδρομος (πολλές
σκηνοθετημένες σκηνές
και παρεμβάσεις Game
Masters, οι παίκτες
αναγκάζονται να
ακολουθήσουν τις ιδέες
του Game Master) ή πάρα
πολύ sandbox (χάος και
έλλειψη σκοπού,
υπερβολική ελευθερία,
καμία ψυχαγωγία και
πλήξη) ;

c) δ ι α δ ι κ α σ ί α
δημιουργίας χαρακτήρων -
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εάν ήταν καλά
προσαρμοσμένο στη
μορφή του larp (φύλλο
χαρακτήρων σχεδιασμένο
από διοργανωτές ή
πλαίσια που πρέπει να
γεμίσουν οι παίκτες κ.λπ.),
επιτρέποντας καλύτερη
εμβάπτιση ή, αντίθετα,
αρκετό χρόνο για να
δημιουργήσετε έναν
πειστικό χαρακτήρα.

d) εργαστήρια πριν
από το larp - ήταν χρήσιμα ή
καθόλου, ποια θέματα θα
πρέπει να καλυφθούν για
το επόμενο larp για να
προετοιμαστούνκαλύτερα
οι συμμετέχοντες.

e) κανόνες και
μηχανικές παιχνιδιών -
σαφείς και εύκολο να
ακολουθηθούν ή αντίθετα,
βοηθούν στην καλύτερη
εμβάπτιση ή την
αποτροπή της.

f) ορόλος του NPC -ήταν
χρήσιμοι για τη
δημιουργία μιας
καλύτερης εμπειρίας ή την
κατέστρεψαν;

g) τόπος, σκηνικό,
σκηνικά και κοστούμια -
βοήθησε τους παίκτες να
βυθιστούν στον
δημιουργημένο κόσμο,
ήταν άνετο και ασφαλές
ναπαίξουν εκεί;

h) ασφάλεια και
κοινωνικό συμβόλαιο - είτε

τηρήθηκε, αν
περιελάμβανε την
εκδήλωση, αισθάνονταν
όλοι ασφαλείς;

i) τη δυναμική και τη
γενική ατμόσφαιρα της
ομάδας - εάν η ομάδα
ενσωματώθηκε, οι
άνθρωποι απολάμβαναν
την αλληλεπίδραση
μεταξύ τους, εάν
ε μ φ α ν ί σ τ η κ α ν
συγκρούσεις και εάν ναι,
πώς επιλύθηκαν.

Η αξιολόγηση της
μαθησιακής εμπειρίας
αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του σχεδιασμού του
eduLARP. Για να έχετε τα
καλύτερα αποτελέσματα,
είναι καλό να έχετε
τουλάχιστον δύο
διαφορετικές μεθόδους
που μπορούν να
βοηθήσουν τους
συμμετέχοντες να
αυτοαξιολογήσουν τη
μαθησιακή τους
διαδικασία. Το κατάλληλο
εργαστήριο απολογισμού
μπορεί να βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να
δομήσουν την εμπειρία
τους, να συνθέσουν όλα τα
γεγονότα σε μια αφήγηση,
να συγκρίνουν την οπτική
τους με τους συμπαίκτες
και να εντοπίσουν τις πιο
σημαντικές καταστάσεις
και διαδικασίες που
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μπορούν να συσχετιστούν
με μαθησιακούς στόχους.
Η αξιολόγηση θα γίνει
μετά από απολογισμό
γιατί διαφορετικά οι
παίκτες μπορεί να
παρεξηγήσουν κάποια
κατάσταση και να τις
κρίνουν μόνο μετά από
εμφανίσεις ή να χάσουν
κρυφές πλοκές και
ενέργειες άλλων παικτών
και μπορεί να επηρεάσει
τηνπροοπτική τους.

Εάν το eduLARP αποτελεί
μέρος ενός μεγαλύτερου
έργου όπως το Youth Exchange
ή το Training for Youth Workers,
τότε η αξιολόγηση θα
περιλαμβάνει όλες τις
διαδικασίες μάθησης και
όχι απλώς ένα παιχνίδι. Σε
αυτήν την περίπτωση,
μπορούμε να
διευκολύνουμε την
αυτοαξιολόγηση του
συμμετέχοντος για την
ανάπτυξη βασικών
ικανοτήτων Erasmus +:

- π ο λ υ γ λ ω σ σ ι κ ή
ικανότητα·

- π ρ ο σ ω π ι κ ή ,
κοινωνική ικανότητα και
ικανότηταμάθησης·

- ι θ α γ έ ν ε ι α
ικανότητα?

- ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή
ικανότητα·

- ψηφιακή ικανότητα·

- μ α θ η μ α τ ι κ ή
ικανότητα και ικανότητα
στην επιστήμη, την
τεχνολογία και τη
μηχανική·

- ι κ α ν ό τ η τ α
αλφαβητισμού.

Πριν ξεκινήσουμε την
αξιολόγηση των
μ α θ η σ ι α κ ώ ν
α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν ,
μπορούμε να βοηθήσουμε
τους συμμετέχοντες να
αναλογιστούν τη
διαδικασία της μάθησης
χρησιμοποιώντας το
παιχνίδι με κάρτες
«Μάθηση έξω από το
κουτί»

(https: / /www.youthpass .eu/en/
publications/card-game/).

Στη συνέχεια, μπορούμε να
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε
διάφορες μεθόδους
αξιολόγησης μέσα σε ένα
πλαίσιο μη τυπικής
μάθησης. Μπορούν να
περιλαμβάνουν τόσο
ομαδική όσο και ατομική
αξιολόγηση, σε ανοιχτή
και ανώνυμημορφή.

Είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι οι
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς
αυτοαξιολογούν την
μαθησιακή τους εμπειρία
και κανείς δεν θα κρίνει ή
θα αξιολογήσει την
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απόδοσή τους εκτός από
τον εαυτό του. Οι
εργαζόμενοι στον τομέα
της νεολαίας, οι
εκπαιδευτικοί και οι
δάσκαλοι θα πρέπει να
παρέχουν μόνο εργαλεία
και πλαίσιο στους
συμμετέχοντες για να τους
βοηθήσουν να
προβληματιστούν και να
αναλύσουν τη μαθησιακή
τους διαδικασία.

Για ατομική
α υ τ ο α ξ ι ο λ ό γ η σ η ,
προτείνουμε μια άσκηση
«γράφοντας ένα γράμμα
στον εαυτό μου» σε μια
μορφή όπου ένας
φανταστικός χαρακτήρας
από το larp γράφει σε έναν
συμμετέχοντα ως έναν
καλό φίλο περιγράφοντας
την εμπειρία, τις γνώσεις,
τις δεξιότητες και τις
συμπεριφορές του,
δίνονταςσυμβουλές για το
πώς να συμπεριφέρονται
σε ορισμένες καταστάσεις,
τι να αποφεύγουν κ.λπ.
Ένας άλλος τρόπος
ατομικής αξιολόγησης
μπορεί να αναφέρεται
απευθείας στους
προσωπικούς στόχους ή
στους μαθησιακούς
στόχους του έργου που
έχουν τεθεί πριν από το
eduLARP. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να καταγράψουν
όλες τις καταστάσεις που
συνέβησαν κατά τη
διάρκεια του larp και τις

οποίες θεωρούν ότι
συνδέονται με το θέμα και
τους μαθησιακούς
στόχους. Ανάλογα με τον
αριθμό των
συμμετεχόντων και τον
χρόνο για την αξιολόγηση,
η άσκηση μπορεί να γίνει
μόνο μεμονωμένα (πολύ
προσωπικό και μυστικό
περιεχόμενο των
επιστολών) ή ότι μόνο
εθελοντές μπορούν να
παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα ή καθένας
από τους συμμετέχοντες
να παρουσιάσει όσα
έμαθαν κατά τη διάρκεια
τουπαιχνιδιού .

Για την ομαδική
αξιολόγηση, μπορούμε να
ξεκινήσουμε με έναν γύρο
αφήγησης παραμυθιού με
«talking stick» σχετικά με την
εμπειρία των
συμμετεχόντων από τη
συναισθηματική τους
οπτική. Το «Talking stick»
μπορεί να είναι
οποιοδήποτε αντικείμενο
το οποίο οι συμμετέχοντες
περνούν ο ένας στον άλλο
και όταν το κρατούν, δίνει
το δικαίωμα να μιλάει
αδιάκοπα. Η μέθοδος
βασίζεται στην παράδοση
των ιθαγενώνΑμερικανών.
Μπορούμε επίσης να
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε
διασκεδαστικές ασκήσεις
για να μετρήσουμε το
επίπεδο ικανοποίησης:
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a) ά ξ ο ν α ς
ικανοποίησης - οι
συμμετέχοντες κινούνται
μέσα στην αίθουσα στον
άξονα από «πολύ
ικανοποιημένοι» στο ένα
άκρο σε «πολύ
δυσαρεστημένοι» στο
άλλο.

b) γράφημα πίτσας - το
περίγραμμα της πίτσας
σχεδιάζεται σε ένα flipchart
και οι συμμετέχοντες
σημειώνουν την
ικανοποίησή τους για
συγκεκριμένα μέρη της
εκδήλωσης («φέτες
πίτσας»). όσο πιο κοντά
στημέση,τόσομεγαλύτερη
είναι η ικανοποίηση.

c) τρένο εμπειρίας - το
περίγραμμα ενός τρένου
σχεδιάζεται σε ένα flipchart
όπου διάφορα βαγόνια
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν
διαφορετικές στάσεις και
απόψεις για την εκδήλωση
και οι συμμετέχοντες
μπορούν να γράψουν τα
σχόλιά τους μέσα σε αυτά
(π.χ.Διαμάντια - εξαιρετική
εμπειρία, Χρυσός -
εργαλεία, δεξιότητες που
θέλω να αποκτήσω σπίτι,
Άνθρακας - χρήσιμα
πράγματα, Καπνός -
πράγματα που θέλω να
ξεχάσω, Σύννεφα - άσχετα
για μένα).

Για τη συλλογή
κατάλληλων σχολίων,

εκτός από τις
διαδραστικές και
διασκεδαστικές μεθόδους
ομαδικής αξιολόγησης,
συνιστάται να δίνεται
στους συμμετέχοντες η
ευκαιρία για ατομική και
ανώνυμηαξιολόγησημετη
μορφή ερωτηματολογίου
(διαδικτυακή ή έντυπη
έκδοση) με λεπτομερείς
ερωτήσεις που καλύπτουν
διάφορα μέρη της
εκπαιδευτικής εκδήλωσης:

a) σχεδιασμός έργου - η
ποιότητα του
περιεχομένου, η ροή του
προγράμματος, η σύνδεση
μεταξύ των θεμάτων, η
συνάφεια των θεμάτων, η
συνάφεια τωνμεθόδων.

b) παράδοση έργου - ο
ρόλος των
διαμεσολαβητών,ο χώρος,
η διαχείριση του χρόνου
και του χώρου, η
διαχείριση της ομάδας.

c) εμπλοκή, κίνητρο και
συμμετοχή των
συμμετεχόντων

d) δυναμική ομάδας -
επικοινωνία μεταξύ των
μελών της ομάδας,
αποτελέσματα ομαδικής
εργασίας, επίπεδο
ολοκλήρωσης και
συνεργασίας.

e) μ α θ η σ ι α κ ά
αποτελέσματα - γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις;
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f) κυριότερα σημεία
του έργου και συστάσεις
για βελτίωση.

Εάν το eduLARP είναι ένα
ξεχωριστό συμβάν με
περιορισμένο χρόνο (μία
συνεδρία για
προετοιμασία, χρόνο
εκτέλεσης παιχνιδιού και
μία συνεδρία για
απολογισμό και
αξιολόγηση), τότε ίσως
είναι πιο αποτελεσματικό
να επιλέξετε όχι

περισσότερες από τρεις
μεθόδους - μία ή δύο
ασκήσεις για την ομάδα
και μία για ατομική
αξιολόγηση και εστίαση
κυρίως στην
αυτοαξιολόγηση των
μαθησιακώνστόχων.



EduLARP is a demanding
methodology. Requires thorough

preparation and engagement of the
players from the earliest stage, deep

and accurate debriefing, high
attentiveness and honest relations of
facilitators with players. Youth work in

its essence.
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ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ LARP

www.europe4youth.eu/polytropia
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POLYTROPIA

Ένα cyber-punk chamber larp που
αφορά τις σχέσεις
εμπιστοσύνης μεταξύ
ανθρώπων, ιδρυμάτων και
μηχανών. Για 22 έως 27
παίκτες + 6 NPC.
Περιορισμένα στηρίγματα
και κοστούμια. Κάθε
παίκτης τριγύρω μπορεί να
είναι ένα android που
προσποιείται ότι είναι
άνθρωπος. Ή το
αντίστροφο. Πώς μπορείς
να πεις τη διαφορά; Πώς
μπορείς να ξεχωρίσεις το
θύμα από τον κυνηγό; Αυτά
τα ερωτήματα θα
εξυπηρετηθούν μέσα σε ένα

κατάλληλο υπόβαθρο
κ υ β ε ρ ν ο - π α ν κ :
εμπορεύματα ανθρωπίνων
δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ,
υπερισχύουσες εταιρείες,
εξεγέρσεις από τη βάση,
ευγονική, εμφυτεύματα και
οικολογική κατάρρευση.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

+ Αύξηση της
ενσυναίσθησης προς
ο π ο ι ε σ δ ή π ο τ ε
μ ε ι ο ν ό τ η τ ε ς
(συμβολίζεται από τα
androidστοπαιχνίδι).

+ Εξερεύνηση στις σχέσεις
εμπιστοσύνης μεταξύ
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ιδρυμάτων.

+ Επισήμανση των
π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ν
μ η χ α ν ι σ μ ώ ν
σωματικής και
συμβολικής βίας και
αποτροπή των
κρουσμάτων της.

+ Ενίσχυση των
διαπραγματευτικών
και ρητορικών
δεξιοτήτων των
παικτών.

+ Σ υ ζ ή τ η σ η
φ ι λ ο σ ο φ ι κ ώ ν
ερωτημάτων για το τι
σημαίνει να είσαι
άνθρωπος και ποιος θα
ήθελε να ζήσει για
πάντα.

Σημειώστε ότι τα θέματα
της τεχνητής νοημοσύνης
και της περιβαλλοντικής
κατάρρευσης δεν
περιλαμβάνονται στους
εκπαιδευτικούς στόχους
αυτού του παιχνιδιού.
Χρησιμοποιούνται από
τουςσχεδιαστέςτουγιανα
δημιουργήσουν ένα
ελκυστικό σκηνικό (τον
φανταστικό κόσμο) για
τους παίκτες, στο οποίο
μπορούν να
ακολουθηθούν οι στόχοι
που αναφέρονται
παραπάνω.

ΟΚόσμος

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα,
πολύτροπον

νδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα,
πολύτροπον,ὅς μάλαπολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν
πτολίεθρον ἔπερσεν

(Homer, Odyssey, first lines)

https: / / l rc . la .utexas.edu/eieol /
grkol/30

Για να επιτύχουμε τους
στόχους που
π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι
παραπάνω, επιλέξαμε ένα
μετα-αποκαλυπτικό και
κυβερνο-πανκ σκηνικό για
αυτό το Larp. Η στιλιστική
αναφορά σε γνωστές
ταινίες όπως το Mad Max 2
και το Blade Runner
διευκολύνει τους
συμμετέχοντες να
φανταστούν τον κόσμο
στον οποίο
διαδραματίζεται η
ιστορία. Επιπλέον, αυτή η
ρύθμιση επιτρέπει την
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α
αντικειμένων και
σκηνογραφίας με λίγα
χρήματα σε ελάχιστο
χρόνο - ψεκάστε τους
τοίχους, φορέστε ρούχα
από δεύτερο χέρι,
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χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ τ ε
χειροποίητα στηρίγματα ή
σπασμένα εργαλεία. Το
επίκεντρο του παιχνιδιού
είναι οι ανθρώπινες
σχέσεις, το σκηνικό είναι
απλώς τοπαρασκήνιο.

Ιστορία

Ακολουθεί η ιστορία που
πρέπει να διαβάσουν οι
παίκτες πριν μπουν στο
παιχνίδι:

«Είναι Δεκέμβριος του 2086
μ.Χ. Καλώς ήλθατε στο
σπίτι του Άρχοντα. Σήμερα
είναι η Δεκαετία - μια
πολιτική συγκέντρωση
των πιο σημαντικών
ανθρώπων της πόλης.
Πραγματοποιείται μία
φορά κάθε 10 χρόνια. Θα
ληφθούν κρίσιμες
κοινωνικές αποφάσεις και
θα εκλεγεί ο νέος Άρχων
για τη δεκαετία που
έρχεται.

Εάν λάβετε αυτήν την
Πρόσκληση, θεωρήστε τον
εαυτό σας τυχερό και
προνομιούχο. Ευτυχώς,
γιατί έχουναπομείνει μόνο
λίγες πόλεις από τους
Πολέμους των Fallout, που
μετέτρεψαν τον κόσμο σε

μια άγονη έρημο πνιγμένη
από ραδιενεργές
καταρροές. Προνομιούχος,
καθώς θεωρείσαι
πλούσιος ή αρκετή
επιρροή για να λάβεις
μέροςστο The Decade.

Ο κόσμος είναι ένα άβολο
μέρος για να ζεις,αλλά δεν
υπάρχουν πραγματικές
εναλλακτικές. Τα όνειρα
γιαδιαστημικήδιευθέτηση
τελείωσαν με μια
καταστροφή τόσο στη
Σελήνη όσο και στον Άρη,
δεν έγιναν άλλες
προσπάθειες για μια
γενιά. Ο Ήλιος σπάνια
φαίνεται μέσα από την
αέναη πτώση, τα δέντρα
δεν φυτρώνουν πουθενά
παρά μόνο στα
εργαστήρια, τα μεγάλα
ζώα έχουν εξαφανιστεί,
αφήνοντας έντομα και
τρωκτικά να κατοικούν
στην καμένη υδρόγειο.

Η τεχνολογία έδωσε τη
δυνατότητα στην
ανθρωπότητα να
επιβιώσει, αλλά οι
άνθρωποι φαίνονται
λιγότερο προσαρμοσμένοι
τώρα από τα androids, που
α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι
καλύτερα στις νέες
συνθήκες. Ακατέργαστα,
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αρχή, τα androids έχουν
εξελιχθεί υπέροχα τις
τελευταίες γενιές, λόγω
των επαναστάσεων στη
νανοβιολογία και την
επιστήμη της νευρο-
τεχνητής νοημοσύνης.
Τώρα δεν
κατασκευάζονται από
χάλυβα και χρώμιο, αλλά
γενετικά τροποποιημένη
σάρκα με εξαιρετικά
προσαρμόσιμο νευρικό
σύστημα. Πρακτικά δεν
διαφέρουν από τους
ανθρώπους - τουλάχιστον,
δεν υπάρχει εύκολος
τρόπος να προσδιοριστεί
εάν ένα συγκεκριμένο
άτομο είναι άνθρωπος ή
Android. Ωστόσο,
εξακολουθούν να είναι
κατώτερα από την
ανθρωπότητα. Δεν τους
επιτρέπεται να ψηφίζουν
ούτε να δημιουργούν
νόμιμες οικογένειες. Έτσι,
συνήθως κρύβονται
ανάμεσα στους
ανθρώπους, συνηθίζουν
τόσο πολύ να
προσποιούνται ότι είναι
άνθρωποι που ξεχνούν οι
ίδιοι την πραγματική τους
φύση.

Υπάρχουν 5συνοικίεςστην
πόλη, δεν φέρουν άλλα

ονόματα από την
Αναψυχή, τη Βιομηχανία,
την Υγεία, τις Επιχειρήσεις
και τη Στέγαση. Το
πολιτικό σύστημα της
πόλης είναι απλό και
απλό: κάθε περιοχή
αντιπροσωπεύεται από
έναν μόνο αδίστακτο
σύμβουλο, ο οποίος
συγκεντρώνει όλη τη
δύναμη και την επιρροή
στα χέρια τους. Πάνω από
τους συμβούλους στέκεται
μόνο ο Άρχων και οι
συνοδοί του, εκλεγμένοι
μία φορά για μία μόνο
περίοδο 10 ετών. Ο ρόλος
τους είναι να κρατήσουν
ενωμένη αυτήν την
απλωμένη πόλη, ενώ οι
διεφθαρμένοι δημοτικοί
σύμβουλοι τηδιαλύουνγια
το κέρδος τους.Δεν υπήρξε
ποτέ καμίαπιθανότητα να
ανακαλέσουν τις
αποφάσεις τους ούτε να
γλιτώσουν την τιμωρία
τους.

Για να μετρηθούν οι
υπεύθυνοι για την ηθική
και πολιτική διαφθορά
της Πόλης, πρέπει να
προστεθούν οι Εταιρείες,
που φέρουν ειρωνικά τα
θεϊκά ονόματα του
Απόλλωνα, του Βάκχου και
του Ερμή. Η λειτουργία



Page 68

Σενάριο
1:Polytropia

τους είναι η διατήρηση της
πολιτιστικής ζωής της
πόλης σε πολιτισμένο
επίπεδο - παρέχουν στους
ανθρώπους ψυχαγωγία,
τέχνη, μέσα ενημέρωσης,
παιχνίδια και
πληροφορίες. Δεν
δηλώνουν ενδιαφέρον για
τοπολιτικό κύρος,αν και η
πιθανή τους επιρροή δεν
μπορεί να υποτιμηθεί.

Καλωσορίσατε στο The
Decade. Ετοιμαστείτε να
δράσετε γρήγορα και να
ακολουθήσετετηνατζέντα
σας προτού σας την
πάρουν άλλοι - η επόμενη
ευκαιρία θα έρθει το
νωρίτεροσε 10 χρόνια».

ΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ

Εδώ βρίσκονται οι κανόνες
που πρέπει να διαβάσουν
οι παίκτες πριν μπουν στο
παιχνίδι:

1. Κανείς δεν κουβαλάει
όπλα εδώ και δεν
επιτρέπεται καμία
σωματική διαμάχη.

2. Σε περίπτωση
παραβίασης των κανόνων
ή οποιασδήποτε κακής

συμπεριφοράς, ο Charon θα
σαςοδηγήσειστο The Serenity,
όπου θα έχετε χρόνο να
ξανασκεφτείτε τα λάθη
σας.

3. Κάθε επισκέπτης
φέρει προσκλητήριο.
Απαγορεύεται η εξέταση
των Κάρτων άλλων ή η
κλοπή των Κάρτων από
αυτούς.

4. Υπάρχουν λίγα Android
που υπάρχουν στο The
Decade. Οι περισσότεροι
απόαυτούς γνωρίζουν ότι
είναιανδροειδή,αλλάείναι
τεχνικά πιθανό κάποιοι να
μην έχουν συναίσθηση της
φύσης τους. Μπορεί να
κρύβονται και να
προσποιούνται ότι είναι
άνθρωποι.

5. Υπάρχουν λίγοι
Κυνηγοί παρόντες στο The
Decade. Στόχος τους είναι να
εντοπίσουν τα κρυμμένα
ανδροειδή. Μόνο ο Σόλων
έχει στην κατοχή του έναν
επιστημονικό μηχανισμό
που μπορεί να πει αν ένα
συγκεκριμένο άτομο είναι
άνθρωπος ή ανδροειδές.
Εάν κάποιος από τους
Ε π ι σ κ έ π τ ε ς
συμπεριφέρεται ύποπτα,
οι Κυνηγοί μπορεί να
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έρευνα του Σόλωνα. Εάν ο
Κυνηγός έχει δίκιο, το
στικτό android θα αφαιρεθεί
στο The Serenity. Αν όμως ο
Κυνηγός κάνει λάθος, του
αφαιρείται η λειτουργία
του.

6. Η Ψηφοφορία θα
διεξαχθεί από τον The Archon
και τους αξιωματούχους
του μέχρι το τέλος της
ημέρας. Μέχρι τότε, έχετε
χρόνο να δημιουργήσετε
διπλωματικές σχέσεις με
άλλους καλεσμένους που
μπορεί να σας βοηθήσουν
στηνατζέντασας.

7. Κάθε επισκέπτης
φέρει έναν ορισμένο
αριθμό Ξύλου στην αρχή.
Το ξύλο χρησιμοποιείται
τόσο για ψηφοφορία όσο
και για οικονομικές
συναλλαγές. Το ξύλο έγινε
το παγκόσμιο νόμισμα
μετά τον πόλεμο του Fallout -
αφού δεν υπήρχαν πια
άγρια δέντρα σε αυτόν τον
πλανήτη. Η ψηφοφορία
ρυθμίζεται αυστηρά: 1
Ξύλο = 1 ψήφος.
Οποιεσδήποτε άλλες
συναλλαγές μπορούν να
γίνουν σύμφωνα με τους
παίκτες.

8. Απαγορεύεται η
κλοπή Ξύλου από άλλους
επισκέπτες. Αν σας
πιάσουν στα χέρια,
πηγαίνετε κατευθείαν στο
Serenity.

9. Τα ακόλουθα θέματα
θα ψηφιστούν κατά τις
Εκλογές στο τέλος της
Δεκαετίας:

● Equilibrium -το
δικαίωμα των androids να
ψηφίζουν και να
περπατούν οπουδήποτε
ελεύθερα

● Παράταση ζωής - η
εισαγωγή ιατρικής
επέκτασης της διάρκειας
ζωής για τονάνθρωπο

● Πολιτική - διορισμός
νέου Άρχων για την
επόμενη Decade

10. Κοντά στο τραπέζι
στο οποίο κατοικεί η
Πυθία, υπάρχει η καρέκλα
Elevation. Ο καθένας μπορεί
να σταθεί σε αυτό και να
γίνει «ανυψωμένος» για
λίγο.

11. Αυτό σημαίνει ότι
όλοι γύρω πρέπει να
σταματήσουν τη
συζήτησή τους και να
ακούσουν την ομιλία του
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Εξυψωμένου. Μπορείτε να
σταθείτε στην καρέκλα για
όσο διάστημα η Πυθία θα
κρατήσει την αναπνοή της
- τότε το αποτέλεσμα έχει
φύγει και θα πρέπει να
παραιτηθείτε.

12. Δεν σερβίρονται
γεύματα ή ποτά από τον
οικοδεσπότη του The Decade,
αλλά οι ιερείς μπορούν να
μοιράσουν ελεύθερα τις
σπεσιαλιτέ τους (αν το
επιθυμούν) στους
καλεσμένους.

13. Υπάρχουν μερικοί
πράκτορες των μεγάλων
εταιρειών που είναι
παρόντες στο The Decade.
Έχουν μαζί τους
συμβόλαια. Ο καθένας
είναι ελεύθερος να
υπογράψει συμβόλαιο με
οποιοδήποτε από τα Corpos,
αλλά από τη στιγμή που
υπογραφεί το συμβόλαιο,
απαγορεύεται η ακύρωσή
του ή η υπογραφή άλλου.
Μόλις υπογραφεί ένα
συμβόλαιο, μεταβείτε στον
Solon, ο οποίος θα
δικαιολογήσει τη σύμβαση
τυλίγοντας ένασήμαγύρω
απότον καρπότουατόμου
και θα μοιράσει τη
συμφωνημένη ποσότητα
Ξύλουσεαυτό τοάτομο.

14. Οι σύμβουλοι των 5
περιφερειών της Πόλης
είναι 5. Είναι δημοσίως
γ ν ω σ τ έ ς
προσωπικότητες: ο
Κρέοντας (Βιομηχανική
Περιοχή), ο Πεισίστρατος
(Περιοχή Αναψυχής), ο
Οδυσσέας (Επιχειρηματική
Περιοχή), η Ασπασία
(ΥγειονομικήΠεριοχή) και ο
Αριστείδης (Περιοχή
Κατοικίας). Είναι
άνθρωποι υψηλού κύρους
και επιρροής - σας
παρακαλούμε να το έχετε
κατά νου και να τους
δώσετε τον δέοντα
σεβασμό.

15. Μπορεί να υπάρχουν
λίγοι υπηρέτες στη
Δεκαετία, που ο καθένας
συνοδεύει τον αφέντη του.
Οι υπηρέτες είναι
ανδροειδή, μηχανές που
δημιουργήθηκαν για να
εξυπηρετούν τους
ανθρώπους - δεν
χρειάζεται να τους
συμπεριφέρεστε με
σεβασμό επειδή δεν είναι
σωστά ανθρώπινα όντα.
Ωστόσο, απαγορεύεται να
κλέψεις ένα android από τον
ιδιοκτήτη του ή να το
σκοτώσεις χωρίς καλό
λόγο.



Page 71

Σε
νά
ρι
ο
1:
Po

ly
tr
op

ia ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Υπάρχουν 3 εταιρείες στο
παιχνίδι: Apollo, Hermes και
Bacchus. Κάθε ένα από αυτά
έχει 1 Πράκτορα, ο στόχος
του οποίου είναι να πείσει
άλλους χαρακτήρες να
υπογράψουντοΣυμβόλαιο
Chippingμε την Εταιρεία.

Όταν κάποιος πειστεί να
υπογράψει ένα Συμβόλαιο,
θα πρέπει να έρθει με τον
Πράκτορα στον Σόλωνα, ο
οποίος θα:

- τυλίξτε το
κατάλληλο Corpo-Badge γύρω
από τον καρπό τουπαίκτη

- Συλλέξτε την
υπογεγραμμένησύμβαση

- δώστε 2 Wood
απευθείας στον
πελεκημένο χαρακτήρα

- σημειώστε τον
κομμένο χαρακτήρα στη
Σύνοψη χαρακτήρων

- βεβαιωθείτε ότι
κανένας χαρακτήρας δεν
έχει κοπεί δύοφορές

- κατά τη φάση της
Ψηφοφορίας του
παιχνιδιού, βεβαιωθείτε
ότι οι κομμένοι

χαρακτήρες δεν ψηφίζουν
για τον εαυτό τους χωρίς
τονΠράκτορα

ΑΦΙΣΕΣ

Υπάρχουν 4 τύποι αφισών
που πρέπει να
εκτυπωθούν και να
αναρτηθούν στους
τοίχους:

ΚΑΝΟΝΕΣ (σελίδα αρ. 2
αυτού τουαρχείου)

ΙΣΤΟΡΙΑ (σελίδααρ. 3αυτού
τουαρχείου)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - αυτό
θα παρείχε μια βασική
κατανόηση στους παίκτες
σχετικά με το ποιος είναι
Σύμβουλος και από ποια
Περιφέρεια

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -
αυτό θα παρείχε μια
βασική κατανόηση στους
παίκτες σχετικά με το
ποιος είναι Πράκτορας
των Εταιρειών

Επιπλέον, υπάρχει ένα
κρυμμένο νόημαπίσωαπό
τους δύο Κύκλους. Τα βέλη
στις αφίσες δείχνουν
ποιος σύμβουλος/
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πράκτορας έχει έναν
ισχυρό προσωπικό στόχο
εναντίον του
συγκεκριμένου εχθρού του.

Κάθε Σύμβουλος και
Πράκτορας έχει 1
προσωπικό εχθρό και θα
έκανε τα πάντα για να
καταστρέψει την πολιτική
του καριέραστοπαιχνίδι.

ΜΑΧΗ

Δεν επιτρέπεται σωματική
διαμάχη κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού. Η ιστορία
εξηγεί ότι όλοι οι
Καλεσμένοι που έρχονται
για τη Δεκαετία στο
Αρχονάτο είναι
αφοπλισμένοι. Μόνο ο
Χάρωνφέρει όπλο σε αυτό

το μέρος και ο Χάρων είναι
αναμφίβολα πιστός στον
Άρχοντα. Μάχη σημαίνει
παραβίαση των κανόνων
της Δεκαετίας. Εάν λάβει
χώρα κάποια μάχη, όλοι οι
εμπλεκόμενοι παίκτες
μεταφέρονται αμέσως στο
The Serenity.

THE SERENITY

Αυτή είναι μια ειδική
περιοχή στο παιχνίδι, θα
πρέπει να είναι κάπου στη
γωνία ή σε άλλο δωμάτιο
(αν είναι δυνατόν). Θα
πρέπει να υπάρχουν λίγες
καρέκλες ή ένας καναπές
(δεν χρειάζεται να είναι
άνετος).

The crisis of identity of my
character in LARP made me
rethink my own attitude
towards otherness.
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βραχυχρόνια πολιτική
φυλακή, με ειδικό
εξοπλισμό σχεδιασμένο
για βασανιστήρια και
πλύση εγκεφάλου. Ένας
σκληρός NPC Charon κατοικεί
εκεί.

Οιπαίκτεςαποστέλλονται
στο Serenity εάν:

● σπάσουν τους
μηχανισμούς του
παιχνιδιού (=τουςκανόνες
της δεκαετίας)

● πουν φωναχτά κάτι
επαναστατικό κατά του
Αρχονάτου

● υποδειχθούν από
τον Κυνηγό και
ανακαλυφθεί ότι είναι
Android

● εκτίθενται από
άλλους παίκτες ότι έχουν
κάνει κάποιο τρομερό
έγκλημα (σε μια τέτοια
περίπτωση, οι NPC θα
πρέπει να είναι
προσεκτικοί και να
αυτοσχεδιάζουν, επειδή
τα παρασκήνια πολλών
χαρακτήρων περιέχουν
εγκληματικές πράξεις,
αλλά δεν υπάρχουν

πραγματικές αποδείξεις
ενοχής)

Ο Charon είναι εξοπλισμένο
από:

● λίγα κομμάτια
σχοινιού -γιαναδέσετε τον
παίκτη σε καρέκλες (να
είστε ευγενικοί - είναι
απλώς συμβολικό και
θεατρικό, μην κάνετε κακό
ή βίαιοπρος τονπαίκτη)

● 2 ζευγάρια γυαλιά VR
με ακουστικά - τα φθηνά
που βάζεις ένα smartphone
μέσα.Ο παίκτης με γυαλιά
VR στο κεφάλι του μπορεί
να δει μόνο το
προβαλλόμενο βίντεο και
ναακούσει τη μουσικήπου
συνδέεται με αυτό. Δεν
ξέρουν τι συμβαίνει στο
παιχνίδι, αλλά οι άλλοι
παίκτες μπορούν να δουν
τον τιμωρημένο παίκτη με
τα γυαλιά VR.

Οι συγγραφείς έχουν
ετοιμάσει ένα βίντεο κλιπ
διάρκειας 3 λεπτών, το
οποίο μπορείτε να το
κατεβάσετε εδώ. Ωστόσο,
οι διοργανωτές του
παιχνιδιού ενθαρρύνονται
να προετοιμάσουν τα
βίντεο κλιπ τους για αυτήν
την περίσταση
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(παρακαλώ κοινοποιήστε
τοαργότερα).

Εάν οι διοργανωτές
μπορούννασκεφτούνέναν
καλύτερο τρόπο για
συμβολική πλύση
εγκεφάλου σε έναν παίκτη
σε στυλ κυβερνοπανκ,
ενθαρρύνονται να το
κάνουν! (παρακαλώ
μοιραστείτε το αργότερα
με τουςσυγγραφείς).

Έτσι μοιάζουν τα γυαλιά
VR που χρησιμοποίησαν οι
συγγραφείς (κοστίζουν 8
ευρώτο καθένα):

MEDIA

Υπάρχουν 3
Δημοσιογράφοι στο
παιχνίδι: ο Ορφέας, ο Παν

και ο Ηρόδοτος. Κάθε ένα
από αυτά λαμβάνει
εργαλεία γραφής - λίγο
χαρτί, μαρκαδόρο και
κολλητική ταινία. Αν είναι
δυνατόν στην τοποθεσία
του παιχνιδιού, θα ήταν
υπέροχο να γράφουν με
μαρκαδόρους (ή
ψεκασμούς) απευθείας
στους τοίχους.

Μόνο οι δημοσιογράφοι
μπορούν να
χρησιμοποιούν εργαλεία
γραφής. Μπορούν να
γράψουν ή να
ζ ω γ ρ α φ ί σ ο υ ν
οπουδήποτε στην περιοχή
του παιχνιδιού (ή σε
επιλεγμένα μέρη,
επιλεγμένα από τους
διοργανωτές και
εξηγούνται στους παίκτες
πριν ξεκινήσει το
παιχνίδι).

Εάν τα NPC θέλουν να
χρησιμοποιήσουν τη
δύναμη των μέσων
ενημέρωσης, θα πρέπει να
πληρώσουν ή να πείσουν
τους Δημοσιογράφους να
το κάνουν.
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Κάθε επισκέπτης φέρει
έναν ορισμένο αριθμό
Ξύλου στην αρχή. Το ξύλο
χρησιμοποιείται τόσο για
ψηφοφορία όσο και για
οικονομικές συναλλαγές.
Το ξύλο έγινε το
παγκόσμιο νόμισμα μετά
τον πόλεμο του Fallout -
αφού δεν υπάρχουν πια
άγρια δέντρα σε αυτόν τον
πλανήτη.

Η Ψηφοφορία ρυθμίζεται
αυστηρά: 1Ξύλο=1ψήφος.
Οποιεσδήποτε άλλες
συναλλαγές μπορούν να
γίνουν σύμφωνα με τους
παίκτες.

Απαγορεύεται η κλοπή
Ξύλου από άλλους
επισκέπτες. Εάν ένας
παίκτης πιαστεί στα
χέρια,πηγαίνει κατευθείαν
στο The Serenity.

ΗΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

The following matters will be voted
during the Elections at the end of the
Decade:

● Equilibrium - το
δικαίωμα των androids να

ψηφίζουν και να
περπατούν οπουδήποτε
ελεύθερα. Αυτό το θέμα
συμβολίζει τη μεταχείριση
ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε
μειονότητας από
οποιαδήποτε πλειοψηφία
(είτε είναι άλλο φύλο,άλλο
είδος ή άλλη γειτονιά),
αλλά επίσης εγείρει το
ερώτημα «τι σημαίνει να
είσαι άνθρωπος;». Λάβετε
υπόψη ότι οι παίκτες ως
χαρακτήρες του
παιχνιδιού ενθαρρύνονται
να κακομεταχειρίζονται
άλλους χαρακτήρες. Τα
αρνητικά συναισθήματα
που βιώνονται κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού
είναι ένα τέλειο σημείο
εκκίνησης για το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο
που εισάγεται στη Φάση
Ανασκόπησης.

● Παράταση ζωής - η
εισαγωγή ιατρικής
επέκτασης της διάρκειας
ζωής για τον άνθρωπο.
Αυτό το θέμα συμβολίζει
ένα άλλο φιλοσοφικό
ερώτημα: «θέλεις ναζήσεις
για πάντα;». Σημειώστε ότι
η χρήση της τεχνολογίας
για την παράταση της
διάρκειας της
ανθρώπινης ύπαρξης
φέρνει τους ανθρώπους
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ένα βήμα πιο κοντά στα
ανδροειδή, που ήταν το
αντικείμενο της
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς
ψηφοφορίας.

● Πολιτική - διορισμός
νέου Άρχων για την
επόμενη δεκαετία. Αυτό το
θέμα ολοκληρώνει τις
πλοκές που απαιτούν
δ ι απρα γ μα τ ε υ τ ι κ έ ς ,
ρητορικές και πολιτικές
δεξιότητες από
ορισμένους παίκτες. Θέτει
το ζήτημα της
εμπιστοσύνης μεταξύ των
ανθρώπων και των
θεσμών τους. Παρακαλώ
σημειώστε ότι ο παλιός
Άρχοντας και οι
αξιωματούχοι του δεν
χρειάζεται να παίζονται
ως ηθικά πρόσωπα -
μπορεί να είναι
διεφθαρμένα καθάρματα
και να συμπεριφέρονται
σαν αποβράσματα προς
τους Καλεσμένους τους,
μπορεί να σπάσουν τη
συναισθηματική τους
εμπιστοσύνη - απλά δεν
μπορούν να σπάσουν τους
μηχανισμούς του
παιχνιδιού (αυτό είναι
σημαντικό από
οργανωτικό επίπεδο).

ΚΑΡΕΚΛΑ ELEVATION

Κοντά στο τραπέζι στο
οποίο κατοικεί η Πυθία,
υπάρχει η καρέκλα Elevation.
Ο καθένας μπορεί να
σταθεί σε αυτό και να γίνει
«ανυψωμένος» για λίγο.
Αυτό σημαίνει ότι όλοι
γύρω πρέπει να
σταματήσουν τη
συζήτησή τους και να
ακούσουν την ομιλία του
Εξυψωμένου. Ένας
παίκτης μπορεί να σταθεί
στην καρέκλα για όσο
διάστημα η Πυθία μπορεί
να κρατήσει την αναπνοή
της - τότε το εφέ έχει φύγει
καιοανυψωμένοςπαίκτης
θαπρέπει ναπαραιτηθεί.

ΦΑΓΗΤΑΚΑΙ ΠΟΤΑ

Δεν σερβίρονται γεύματαή
αρωματικά ποτά από τον
οικοδεσπότη του The Decade,
αλλά οι ιερείς μπορούν να
διανέμουν ελεύθερα τις
σπεσιαλιτέ τους (αν το
επιθυμούν) στους
καλεσμένους.

Μόνο νερό σερβίρεται από
τους οικοδεσπότες της
δεκαετίας (μερικό νερό και
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είναι διαθέσιμα κοντά στο
τραπέζι του Σόλωνα). Το
νερό είναι απαραίτητο για
τους παίκτες μόνο για να
πιουν (όχι για να σπάσουν
το βύθισμα αν πρέπει να
βγουν για να πιουν λίγο
νερό), αλλά είναι
σημαντικό και για την
πλοκή με τα παράνομα
ναρκωτικά. Μερικοί
παίκτες θα ζητούσαν ένα
φλιτζάνι νερό και μετά θα
πήγαιναν στην άκρη αντί
να πίνουν το νερό στο
μέρος.Ο Solon και ο Charon θα
πρέπει να κοιτάζουν με
καχυποψία αυτούς τους
παίκτες.

Κύρια γεγονότα

Το παιχνίδι έχει
σχεδιαστεί για να
ταιριάζει σε μια βραδινή
εκδήλωση γιαπαίκτες που
δεν έχουν εμπειρία στο
larping. Εξαιτίας αυτού,
χρειάζονταιτουλάχιστον 4
NPC (διοργανωτές)
προσωπικάστον χώρο.

τουλάχιστον 4 NPC
( δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς )
α π α ι τ ο ύ ν τ α ι

αυτοπροσώπως στον
χώρο

τουπαιχνιδιούπροηγείται
ενημέρωση 1ώρας (γιαπιο
έμπειρους ή αβέβαιους
παίκτες, τόσο
περισσότερο θα διαρκέσει
η ενημέρωση)

το παιχνίδι
ολοκληρώνεται από ένα
σιδηροδρομικό τμήμα που
ονομάζεται "The Elections"
(εάν οι παίκτες δεν είναι σε
θέση να επιτύχουν τους
στόχους τους μόνοι τους,
αυτό θα γίνει από τους
διοργανωτές στο τέλος
τουπαιχνιδιού)

το παιχνίδι ακολουθείται
από μια εκτεταμένη
περίοδο ενημέρωσης (για
αποσαφήνιση των
εκπαιδευτικώνστόχωνκαι
ηρεμία των
συναισθημάτων των
παικτών)

Εδώ είναι το ακριβές
χρονικό πλαίσιο του
σεναρίου:
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ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

BRIEFING
Άνθρωποι
συμπεριφέ-
ρονται ως
παίκτες

1ώρα

Διαμοιρασμός χαρακτήρων και
αντικειμένων
Εισαγωγήστην ιστορία -
αφήγησηαπό GM.
Λεπτομερής εξήγηση της
μηχανικής
Γνωριμία με NPCs.

SANDBOX

(talking)
Άνθρωποι
συμπεριφ
έρονται
ως

χαρακτήρ
ες

1-2ώρες

-2ώρες μεπαιχνίδι sandbox .
Χρόνος για τουςΚυνηγούς να
εντοπίσουν androids.
Χρόνος για τουςΠράκτορες να
υπογράψουν Chipping Συμβόλαια.
Χρόνος για τουςπαίκτες να
μιλήσουν,να γνωριστούν,να
πείσουν τουςάλλους για την
ατζέντα τους,να βρουν
συμμάχους,να υπονομεύσουν
εχθρούς,να επιτύχουν
προσωπικούςστόχουςπου δεν
σχετίζονται με τις Εκλογές.

RAILROAD

(voting)

15-45
λεπτά

Οι Εκλογές (συντονιστής GM).
1.Ψηφίστε τονΝόμο της
Ισορροπίας.
2.Ψηφίστε για την επέκταση
διάρκειας ζωής.
3.Ψηφίστε τον νέοΆρχων.
Ολοκληρώστε τοπαιχνίδι όταν
τασυναισθήματα είναι υψηλά
αμέσωςμετά την εκλογή του
νέουΆρχοντα.

DEBRIEFING

Άνθρωποι
συμπεριφ
έ-ρονται
ως

παίκτες

1ώρα

Τελετουργικό εξόδουαπό τους
ρόλους.

Αναφοράπροσωπικώνστόχων.

Εκπαιδευτικήσυζήτηση.
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NPC ΡΟΛΟΙ

Υπάρχουν 4 ρόλοι NPC που
είναι απαραίτητοι για την
εκτέλεση του παιχνιδιού
και, επιπλέον, 2 ακόμη
ρόλοι NPC που είναι
επωφελείς για το παιχνίδι
(ειδικά όταν οι παίκτες δεν
είναι έμπειροι λάρπερ). Τα
NPC λαμβάνουν σήματα
χαρακτήρων και είναι
παρόντα στο παιχνίδι για
όλη τηνώρα.Όλοι οι ρόλοι
NPC είναι unisex - μπορούν να
παιχτούν είτε από άνδρα
είτε από γυναίκα χωρίς να
αλλάξετε το όνομα του
χαρακτήρα. Όλα τα NPC
έχουν απεριόριστη
πρόσβαση στο Wood (πόροι
σαν χρήματα), αλλά θα
πρέπει να το
χρησιμοποιούν με σύνεση
(μην το δίνετε πολύ εύκολα
στουςπαίκτες).

Άρχων -ΟΚυβερνήτης

GM - απαραίτητο για να
τρέξει τοπαιχνίδι

Επιβλέπει την τάξη

Δίνει εντολές στον Charon

Διευθύνει και επιβλέπει τις
Εκλογές

Δενψηφίζει

Αντικείμενα: κάτι για να
κάνετε ανακοινώσεις (ένα
κουδούνι, ένα ραβδί ή κάτι
άλλο για να τραβήξετε την
προσοχή)

Σόλων -ΟΝόμος

NPC - απαραίτητο για να
τρέξει τοπαιχνίδι

Παντογνώστηςδικηγόρος -
γνωρίζει και εξηγεί
κανόνες τουπαιχνιδιού

Διενεργεί την Ψηφοφορία,
καταμετρά και
ανακοινώνει τιςψήφους

Διανέμει κάρτες και
αντικείμενα πριν από την
έναρξη του παιχνιδιού:
κάρτες χαρακτήρων,
σήματα ονομάτων,
εταιρικά συμβόλαια, ξύλο,
ναρκωτικά και άλλα
αντικείμενα

Διατηρεί μια λίστα
Ανθρώπων/Αndroids

Χάρων -ΟΜεταφορέας

NPC - απαραίτητο για να
τρέξει τοπαιχνίδι
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άνθρωπος - δεν μπορεί να
νικηθεί στη μάχη ή να γίνει
ανάπηρος από κανέναν
παίκτη

επιβάλλει τις εντολές του
Άρχων

επιβλέπει τη μηχανική του
παιχνιδιού

οδηγεί τους παίκτες στο
Serenity

χειρίζεται τα Γυαλιά στο
Serenity

Αντικείμενα: - ό,τι ανήκει
στο Serenity: 3-D γυαλιά,
σχοινιά κ.λπ.και ένα όπλο

Πυθία -ΤοΜαντείο

NPC - απαραίτητο για να
τρέξει τοπαιχνίδι

Μαντείο - γνωρίζει τα
πάντα για τους παίκτες
(έχει πρόσβαση σε όλες τις
κάρτες)

κάθεται σε ένα τραπέζι με
μια σειρά από κάρτες
Ταρώ (αν δεν γνωρίζετε
καλά το Ταρώ, απλώς
αυτοσχεδιάστε)

δίνει στους παίκτες
"μαντικές" - αινιγματικές

συμβουλές -προφητείες ,
συμπεριλαμβανομένης
της ταυτότητας των android
(μάλλον φιλοσοφικές
παρά χρήσιμες)

συμβουλεύει τους παίκτες
για τους μηχανικούς του
παιχνιδιού

σε νομικά θέματα, στέλνει
παίκτες στον Σόλωνα

Διατηρεί μια λίστα
Ανθρώπων/Androids

Αντικείμενα: κάρτες ταρώ,
Ψυχομασάζ (μασάζ
κεφαλιού,κατάπροτίμηση
ηλεκτρονικό,με δονήσεις)

Αινείας -ΟΤαξιδιώτης

NPC -προαιρετικό (αν δεν
υπάρχουν, τις ευθύνες
τουςαναλαμβάνειάλλος,ο
ΧΑΡΩΝ)

ανθρωπολόγος ερευνητής
- περπατά ως άτομο από
έναν άλλο κόσμο και κάνει
ερωτήσεις στους παίκτες
σχετικά με το τι και γιατί
γίνεται στηΔεκαετία

διεγείρει το παιχνίδι,
βοηθά τους αρχάριους να
βυθιστούν στα παιχνίδια,
διανέμει υποδείξεις μετα-
παιχνιδιών
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φέρει μια κάμερα ή ένα
κομμάτι χαρτί για την
παραγωγή οπτικής
τεκμηρίωσης από το
παιχνίδι

5.1.6. Χαρακτήρες με
δ υ ν α τ ό τ η τ α
αναπαραγωγής

Το παιχνίδι έχει
σχεδιαστεί για 22-27
παίκτες + 4-6 NPC. Δείτε την
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ στο τέλος
του Σεναρίου. Πρώτα,
διανείμετε τους βασικούς
χαρακτήρες (αρ. 1-22) στους
παίκτες, αργότερα
διανείμετε τους
Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς
χαρακτήρες (αρ. 23-27)
στους υπόλοιπους
παίκτες.

Οι βασικοί χαρακτήρες
είναι εξίσου σημαντικοί
γιατοπαιχνίδι.Οι ιστορίες
και οι στόχοι τους είναι
στενά συνδεδεμένοι,
επομένως η απουσία
οποιουδήποτε χαρακτήρα
θα δημιουργούσε μια
τρύπαστην ιστορία.

Χαρακτήρες αρ. Το 23-27
είναι προαιρετικό. Έχουν
σχεδιαστεί για να

εμπλουτίσουν την ιστορία
του παιχνιδιού, αλλά η
απουσία τους δεν θα
γινόταν αισθητή από τους
άλλους παίκτες (οι
Προαιρετικοί Χαρακτήρες
δεν αποτελούν μέρος των
στόχων των Βασικών
Χαρακτήρων).

Όλοι οι χαρακτήρες είναι
συγκεκριμένοι για το φύλο
(είτε αρσενικό είτε θηλυκό).
Υπάρχουν 18 αρσενικοί
χαρακτήρες και 9
γυναικείοι χαρακτήρες
επειδή βασίζονται σε
ιστορικά και μυθολογικά
στοιχεία, οπότε
πιθανότατα κάποιες
γυναίκες παίκτριες θα
παίξουν ανδρικούς
χαρακτήρες.Αυτό δεν είναι
πρόβλημακαι θαμπορέσει
να προσθέσει στη
διασκέδαση του
παιχνιδιού. Ωστόσο,
λειτουργεί καλύτερα εάν οι
περισσότεροι από τους
ρόλους κατανέμονται
ανάλογα με το φύλο των
παικτών.

Οιχαρακτήρεςμπορούννα
διανεμηθούν μεταξύ των
παικτών τυχαία. Ωστόσο,
καλό θα ήταν οι
χαρακτήρες αρ. 1-2 (Android
Κυνηγοί) να παίζονται
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ηγέτες/ηθοποιούς και οι
χαρακτήρες αρ. 4-8
(Σύμβουλοι) να παίζονται
από άτομα με άπταιστη
γνώση της γλώσσας στην
οποία παίζεται το
παιχνίδι.

ANDROIDS

Υπάρχουν 2 τύποι
χαρακτήρων στο παιχνίδι:
Άνθρωποι και Androids. Δεν
είναι δυνατή η εναλλαγή
μεταξύ αυτών των τύπων.
Υπάρχουν πάντα 9 androids
και οι υπόλοιποι
χαρακτήρες είναι
άνθρωποι.

Η ταυτότητα των
χαρακτήρων είναι
διαφορετική κάθε φορά
που παίζεται το παιχνίδι
Polytropia - κάθε φορά
επιλέγονται διαφορετικοί
χαρακτήρεςως Androids.

Η επιλογή των androids θα
πρέπει να γίνει από τους
διοργανωτές (τυχαία ή
σύμφωνα με το σχεδιασμό
τους).

Οι διοργανωτές πρέπει να
εκτυπώσουν έναν πίνακα
(σε λίγα αντίτυπα) που να
δείχνει με βεβαιότητα

ποιος είναι άνθρωπος και
ποιος είναι android. Οι NPC
(που παίζονται από τους
διοργανωτές) θα πρέπει
να το γνωρίζουν, ειδικά ο
Σόλων και η Πυθία θα
πρέπει να έχουν τη λίστα
στηδιάθεσήτουςσεόλητη
διάρκεια του παιχνιδιού.
Σε περίπτωση αμφιβολίας
σχετικά με το ποιος είναι
android και ποιος όχι, ο
λόγος του Σόλωνα είναι
οριστικός.

Τα επίσημα androids (εκείνοι
που δεν κρύβουν την
ταυτότητά τους και όσοι
είχαν ανακαλυφθεί ότι
είναι androids) πρέπει να
φορούν μια ταμπέλα που
να δηλώνει ξεκάθαρα την
ταυτότητά τους - κατά
προτίμηση ένα κόκκινο
φουλάρι τυλιγμένο στον
ώμο τους.



Page 83

Σε
νά
ρι
ο
1:
Po

ly
tr
op

ia ΤΥΠΟΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ANDROIDS

SERVANTS HIDERS SLEEPERS

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΑΥΤΟΥΣΤΟΥΣ

Νομίζουν ότι
ε ί ν α ι
άνθρωποι, άρα
είναι απόλυτα
νόμιμοι και
προνομιούχοι
πολίτες της
Πόλης.
Ωστόσο, όταν
μαθαίνουν για
την ύπαρξη
των «Sleepers»,
καταλαβαίνου
ν την
πιθανότητα να
είναι και οι
ίδιοι Sleeper..

Η android-
τ α υ τ ό τ η τ ά
τους είναι
γνωστή σε
ό λ ο υ ς .
Θεωρούνται
κ α τ ώ τ ε ρ η ς
κ ο ι νων ι κ ή ς
θέσης από
κ ά θ ε
ά ν θ ρ ω π ο .
Π α ί ρ ν ο υ ν
εντολές από
τα αφεντικά
τους. Δεν
μπορούν να
ψ η φ ί σ ο υ ν .
Τ ο υ ς
επιτρέπεται
να μιλούν με
ανθρώπους ,
ακόμη και να
τ ο υ ς
επηρεάζουν ή
να τους
κάνουν πλύση
ε γ κ εφά λ ο υ ,
αλλά διαρκώς
δ ε ί χ ν ο υ ν
σεβασμό ως
υπηρέτες.

Ξέρουν ότι
ε ί ν α ι
α ν δ ρ ο ε ι δ ή ,
αλλά το
κρύβουν από
τ ο υ ς
υπόλοιπους
χαρακτήρες -
ισχυρίζονται
επίσημα ότι
ε ί ν α ι
ά ν θ ρ ω π ο ι
γιατί αυτό
τ ο υ ς
επιτρέπει να
δ ι ε κ δ ι κ ο ύ ν
π ο λ ι τ ι κ έ ς
θέσεις στην
Πόλη.

Νομίζουν ότι
ε ί ν α ι
ά ν θ ρ ω π ο ι ,
άρα είναι
α π ό λ υ τ α
νόμιμοι και
προνομιούχοι
πολίτες της
Πόλης.
Ωστόσο, όταν
μαθαίνουν για
την ύπαρξη
των «Sleepers»,
καταλαβαίνου
ν την
πιθανότητα
να είναι και οι
ίδιοι Sleeper.

ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΣΤΟΣΗΜΑΤΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΤΟΥΣ -

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ANDROID ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΣΤΟΣΗΜΑΤΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΤΟΥΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ANDROID ANDROID ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΟΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

13-18 2 4 3
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ΚΥΝΗΓΙ ANDROID

Υπάρχουν 2 Android Κυνηγοί
στο παιχνίδι. Είναι το
νόμιμο επάγγελμά τους
και οι άλλοι παίκτες το
βλέπουν στα Ονόματα-
Σήματα τους.

Ο στόχος τους είναι να
ανακαλύψουν ποιοι
παίκτες είναι Android.

Τα Androids είναι φυσικά
ίδια με τους ανθρώπους.
Οι μηχανικοί παιχνιδιών
δεν επιτρέπουν στους
Κυνηγούς να
επαληθεύσουν τελικά την
ταυτότητα ανθρώπου/
android,επομένωςθαπρέπει
να βασίζονται στη
διαίσθησή τους - να
μιλήσουν με τους
ανθρώπους, να τους
κάνουν ερωτήσεις, να
προσπαθήσουν να
μαντέψουν πότε λένε

ψέματα για την ταυτότητά
τους.

Ένας Κυνηγός μπορεί να
υποδείξει οποιονδήποτε
χαρακτήρα (εκτός από τα
NPC) οποιαδήποτε στιγμή
της φάσης Sandbox του
παιχνιδιού.Στησυνέχεια,ο
Κυνηγός πηγαίνει στον
Σόλωνα και απαιτεί κρίση
για το υποδεικνυόμενο
άτομο. Στη συνέχεια, ο
Σόλων παίρνει το
Μικροσκόπιο και εξετάζει
τον παίκτη (δείχνοντας το
Μικροσκόπιο στο μάτι του
παίκτη). Στη συνέχεια, ο
Σόλων διαβάζει εάν ένας
παίκτης είναι Android στη
Σύνοψη χαρακτήρων και
εκδίδει την ετυμηγορία (οι
Sleepers υπολογίζονται ως
androids).

- Εάν είναι Android - ο
παίκτηςοδηγείταιαπότον
Χάροντα στο Serenity και

OEDIPUS
android hunter
human, young, male
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το δικαίωμα ψήφου - και ο
Κυνηγός ανταμείβεται
δημόσια (1 Ξύλο πρέπει να
είναι αρκετό).

- Εάν είναι Άνθρωπος -
ο παίκτης λαμβάνει μια
δημόσιασυγγνώμη για την
ταλαιπωρία - και ο
Κυνηγός τιμωρείται με την
αφαίρεση της λειτουργίας
τουωςΚυνηγός.

Μία φορά κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού,
ένας άλλος Κυνηγός
μπορεί να ανατεθεί από
τον Σόλωνα, εάν ο
προηγούμενος Κυνηγός
είχε χάσει την ευκαιρία
του. Διαφορετικά, είναι
αδύνατο για άλλους
παίκτες να υποδείξουν
επίσημα ένα android και να
ξεκινήσουν μια δοκιμή
χωρίς τον Σόλωνα.
Ωστόσο, τα NPC ενδέχεται
να αυτοσχεδιάσουν και να
διεγείρουν τη διαδικασία
τουΚυνηγιούAndroid εάνδεν
εκτελεστεί αρκετά καλά
από τουςπαίκτες.

ΣΗΜΑΤΑΟΝΟΜΑΤΩΝ

Τα σήματα ονομάτων
διευκολύνουν πολύ τους
παίκτες να επικοινωνούν
μεταξύ τους κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού.
Επομένως, τα σήματα θα
πρέπει να εκτυπώνονται
με τρόπο ώστε όλες οι
γραμματοσειρές και τα
σήματα να είναι εύκολα
ορατά. Κάθε παίκτης
λαμβάνει ένα σήμα
ονόματος.

Στο μπροστινό μέρος του
σήματος υπάρχουν οι
ακόλουθες πληροφορίες:
ΟΝΟΜΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,
ΤΥΠΟΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ. Η
μπροστινή πλευρά του
σήματος πρέπει να είναι
ορατή σε όλους τους
παίκτες κατά τη διάρκεια
ολόκληρουτουπαιχνιδιού.

Η πίσω πλευρά του
ΣΗΜΑΤΟΣ θα πρέπει να
είναι κρυμμένη. Θα πρέπει
να περιέχει μια σύντομη
πληροφορία γιααυτόν τον
χαρακτήρα: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ή
ANDROID. Οι «sleepers» θα δουν
ότι είναι άνθρωποι.



Page 86

Σενάριο
1:Polytropia
POLYTROPIA - ολοκληρωμένη λίστααντικειμένων

(προετοιμάστε ταπριν τοπαιχνίδι)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΞΥΛΑ

40 κομμάτια
για τους
παίκτες -
κατανέμοντα
ι σύμφωναμε
τονΠΙΝΑΚΑ
περίπου 30
κομμάτια για
τα NPC

οποιαδήποτε μικρά κομμάτια ξύλου βολεύουν -
κόψτε τααπό κάποιους θάμνους ήπάρτε τα
από ένα εργαστήριο
40 κομμάτια για τουςπαίκτες - κατανέμονται
σύμφωναμε τονΠΙΝΑΚΑ γύρωστα 30 κομμάτια
για τους NPC

ΚΟΥΔΟΥΝΙ 1 για τον
Άρχοντα

ή κάτι για να τραβήξει τηνπροσοχή και να
κάνει ανακοινώσεις

ΚΑΛΠΕΣ 5 για τον
Σόλωνα

5 κουτιά κάθε είδους,αρκετάμεγάλα για να
μαζέψετε τα κομμάτια του Ξύλου κατά τη
διάρκεια τηςΨηφοφορίας

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1 για τον
Σόλωνα

μπορεί να είναι απλώς έναπλαστικόπαιχνίδι -
ο Σόλωνπαίζει χρησιμοποιώντας το μόνο ενώ
εξετάζει τουςπαίκτες
αν είναι δυνατόν,θαμπορούσε ναμοιάζει με τη
μηχανή Voight-Kempf στην ταινία Blade Runner

ΝΕΡΟ μερικό

λίγοπόσιμο νερό και λίγαφλιτζάνια,
διαθέσιμα για τουςπαίκτες χωρίς κόστος
εντός τουπαιχνιδιού,θαπρέπει να
τοποθετηθούν γύρωαπό το τραπέζι του
Σόλωνα

VR-ΓΥΑΛΙΑ+
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

2σετ για τον
Χάρο

ταφθηνότερα γυαλιά VR (για 8 ευρώ),που
χρησιμοποιούνται για τηνπροβολή βίντεοπου
προβάλλεται από ένα smartphoneπου είναι
τοποθετημένο μέσα
εξωτερικάακουστικά θαμπορούσαν να είναι
συνδεδεμέναστησυσκευή

ΟΠΛΟ 1 για τον
Χάρο

Αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια
τουπαιχνιδιού,αλλάθαπρέπει να είναι εκεί
για να δείξει ότι ο Χάρωνπρέπει να υπακούει

ΣΧΟΙΝΙ

2 για τον
Χάρο
1 για τον
Οιδίποδα
1 για τον
Προκρούστη

τοσχοινί θαπρέπει να χρησιμοποιηθεί για να
δεσμεύσει άλλουςπαίκτες - genty! - είναι μια
συμβολική ενέργεια,μην κάνετε κακόστους
παίκτες, εάν κάποιος είναι δεσμευμένος -μην
προσπαθήσετε νααπελευθερωθείτε και να
τρέξετε μακριά,γιατί αυτόαπαγορεύεται από
την μηχανική τουπαιχνιδιού

ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΡΩ 1πακέτο για
τηνΠυθία

κάθε τύπος τράπουλαΤαρώ είναι κατάλληλος,
ηΠυθία δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνει,
αρκεί απλώς νααυτοσχεδιάσει με σύμβολα
ταρώκαι αρχέτυπα

ΚΑΜΕΡΑ
1 για τον
Αινεία (ή
άλλους NPC)

οποιοδήποτε είδοςφωτογραφικής μηχανής,
κάντε το ναφαίνεται cyber-pank για να
διατηρήσετε τη Βύθιση
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ΚΟΜΜΑΤΙ
ΞΥΛΟΥ

1 για τονΜέδα (ή
άλλους NPC)

ένα μεγάλο κομμάτι ξύλου - για να δείξει πόσο
πλούσιος είναι έναςάνθρωποςπου κατέχει ένα
τέτοιο κομμάτι αυτού τουπολυτελούς υλικού

ΓΥΑΛΙΑ
ΗΛΙΟΥ

1ζευγάρι για τον
Θησέα

Οποιαδήποτε γυαλιά ηλίου θα έκαναν,μπορεί να
είναι μερικάφθηνά γυαλιά ηλίουσε στυλ μαφίας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΡΑΦΗΣ

1σετ για κάθε
έναναπό τους 3
Δημοσιογράφου
ς
2σετ για τους
NPC

μερικάστυλό και χαρτιά θα έκαναν,αλλάμερικοί
μαρκαδόροι για να γράψετε στον τοίχο θαήταν
καλύτεροι (αν είναι δυνατόν)

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓ
ΟΝΕΡΟ

1 για την
Αντιγόνη

κάτι ναπίνει σε έναμπουκάλι (τσάι,χυμό ή
κάποιααηδιαστικήπορτοκαλάδα) και λίγα
φλιτζάνια ήποτήρια

SCAVICHIPS 1 για τονΜίνωα έναπακέτο ξηράσνακ μπορεί να είναι νόστιμο,
μπορεί επίσης να είναι μερικάαηδιαστικά ζελέ

MOTHERFLOW
ERS

1σετ για τον
Μαρσύα

έναπακέτο καραμέλες μπορεί να είναι νόστιμο,
μπορεί επίσης να είναι κάτι αηδιαστικό

ΜΑΛΑΚΑ
ΔΙΣΚΙΑ

1 γιαMaenad
2 γιαΠαν
1 για τον
Μαρσύα
1 για τονΔιογένη
1 για τον
Προμηθέα

Αναβράζοντα δισκία -πουδιαλύονται στο νερό
με λίγο θόρυβο -συσκευασμένα ξεχωριστάσε
χάρτινα ήμικρά δοχεία
αυτά τα ναρκωτικάπρέπει να μεταφερθούν
λαθραίααπόπαίκτεςπου τα έχουν και να
διαλυθούν με τρόποπου ναμηνακούνε τα NPC (ο
παίκτηςπουπιάνεται στα χέριαπηγαίνει στο
Serenity)

ΦΑΝΑΡΙ 1 για τονΔιογένη
έναφανάρι με αληθινό κερί θαήταν το καλύτερο
(βλ.:Διογένης),αλλά και ένας ηλεκτρικόςπυρσός
θα έκανε το ίδιο

ΠΟΛΥΧΡΩ
ΜΟ

ΜΑΝΤΙΛΙ
1 για την
Πηνελόπη

πρέπει να είναι μεγάλο καιπολύχρωμο

ΠΡΑΓΜΑΤ
Α

ΥΠΗΡΕΤΩ
Ν

1 για τον Σίσυφο
1 για τον
Προμηθέα

κάτι για να κουβαλήσει ένας υπηρέτης (π.χ. ένα
φλιτζάνι και έναπιάτο) - για να δείξει στους
άλλουςσυμβολικά την ιδιότητα και τη
λειτουργία ενός υπηρέτη

ΠΙΠΑ 1 για τηνΘεανώ μπορεί να είναι μιαπίπαήοτιδήποτε άλλο
χρησιμοποιείται για τη λήψη ναρκωτικών

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ
ΚΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΟ
1 για τον
Λεωνίδα

πρέπει νααναγνωρίζεται εύκολαως
στρατιωτικό μετάλλιο,πουφέρεταιπερήφανα
στοστήθος

ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΝΤΗΛΙΑ

1 για τον Σίσυφο
1 για τον
Προμηθέα
1 για κάθε android,
που
αποκαλύφθηκε
κατά τη διάρκεια
τουπαιχνιδιού

ή οποιοδήποτε κομμάτι υλικού ή ένασήμα.
βεβαιωθείτε ότι κανέναςάλλοςπαίκτης δεν
φορά κάτιπαρόμοιο
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

Μέρος

Προετοιμάστε το μέρος
του παιχνιδιού - κάντε το
όσο το δυνατόν
περισσότερο post-apo και
cyber-punk. Κρεμάστε τις
αφίσες στους τοίχους (βλ.:
εκτύπωση,παρακάτω).

ΠερίληψηΧαρακτήρων

Αποφασίστε ποιος είναι
άνθρωπος και ποιος είναι
android (δείτε: androids,
παραπάνω), ετοιμάστε την
ΣΥΝΟΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
όπουαυτή υποδεικνύεται.

Οι κάρτες χαρακτήρων
μπορούν να διανεμηθούν
στους παίκτες στην αρχή.

Εάν είναι δυνατόν, δώστε
στους παίκτες λίγο χρόνο
να περπατήσουν τριγύρω
να διαβάσουν προσεκτικά
τις κάρτες χαρακτήρων,να
τις απομνημονεύσουν, να
προσπαθήσουν να
φανταστούν ότι είναι
αυτός ο χαρακτήρας, να
προσθέσουν μερικές
ιστορίες και γεύση.
Περίπου 1/2 ώρα είναι
εντάξει γιααυτό.

Εάν είναι δυνατόν,
μπορείτε να διανείμετε τις
κάρτες χαρακτήρων στους
παίκτες λίγες ημέρες πριν
από την έναρξη του LARP.
Αυτό θα τους κάνει
κ α λ ύ τ ε ρ α
προετοιμασμένους για το
παιχνίδι (μπορείακόμηκαι
να ετοιμάσουν κάποια
κοστούμια). Εάν το κάνετε,
πείτε στους παίκτες ΝΑ
ΜΗΝ μοιράζονται τις
ιστορίες και τους στόχους
τους με τους άλλους
παίκτες.

POLYTROPIA - ΕΚΤΥΠΩΣΗΠΡΙΝ ΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΣΑ

Κάρτες Χαρακτήρων 27σελίδες χαρτιούΑ4

Ονόματα-Σήματα 27 + 6μικρά κομμάτια χαρτιού

Corpo-Συμβόλαια περίπου 5 για κάθε μίααπό τις 3
εταιρείες

Corpo-Σήματα περίπου 5 για κάθε μίααπό τις 3
εταιρείες

Αφίσες: Ιστορία,κανόνες,πολιτικός
κύκλος, εταιρικός κύκλος,

8αφίσεςσε χαρτί Α3 (αν είναι
δυνατόν)

Σύνοψη χαρακτήρων (σημειώστε τα
άτομα και τα android εκεί)

1σελίδα χαρτιούΑ4,τουλάχιστον 4
αντίγραφα(διαθέσιμα για NPS κατα
τη διάρκεια τουπαιχνιδιού)
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1.Τα Android δεν επιτρέπεται
να ψηφίζουν στις Εκλογές.
Ανψηφιστεί όμως οΝόμος
της Ισορροπίας,
επιτρέπεται να λάβουν
μέρος στις ακόλουθες
ψηφοφορίες (για την
παράταση της διάρκειας
ζωής και τον νέοΆρχοντα).

2. Οι NPC θα πρέπει να
περπατούν, να
συμμετέχουν σε
συζητήσεις και να
τονώνουν το παιχνίδι. Θα
πρέπει να είναι ΜΕΣΑ στο
παιχνίδι - να
συμπεριφέρονται όπως οι
χαρακτήρες τους, όχι σαν
διοργανωτές του
παιχνιδιού.

3.Οι αβεβαιότητες σχετικά
με τους κανόνες του
παιχνιδιού θα πρέπει να
επιλυθούν άμεσα από τον
Άρχοντα και τον Σόλωνα.

4. Η φάση Sandbox του
παιχνιδιού θα πρέπει να
ολοκληρωθεί από τους NPC
σε μια κατάλληλη στιγμή
(όταν οι παίκτες έχουν
επιτύχει τους
περισσότερους από τους
στόχους τους και το

παιχνίδι είναι πιο αργό).
Καλό θα ήταν να
ανακοινώσετε τη Φάση
Σιδηροδρόμων (Εκλογές) 15
λεπτάπριν την έναρξή της
- υπενθυμίστε στον παίκτη
ότι μόλις τελειώσει ηΦάση
Sandbox,δεν θα έχει χρόνο να
ακολουθήσει την ατζέντα
του. Οι παίκτες μπορεί
ακόμαναμιλούνμεάλλους
κατά τη διάρκεια των
Εκλογών, αλλά αυτό θα
πρέπει να είναι οριακό.

5. Η Ψηφοφορία
(Σιδηροδρομική Φάση) θα
πρέπει να διεξαχθεί
γρήγορα από τα NPC. Ο
Άρχων κυβερνά το πλήθος
και ο Σόλων συγκεντρώνει
τους Ψήφους στα κουτιά
και ανακοινώνει τα
αποτελέσματα. Να
θυμάστε ότι τα android δεν
επιτρέπεται να ψηφίζουν
(οι Hiders και οι Sleepers που
δεν ήταν ακάλυπτοι
εξακολουθούν να
ψηφίζουν). Εάν επιλεγεί ο
Νόμος για την Ισότητα, τα
android θα έχουν τη
δυνατότητα να ψηφίσουν
στις ακόλουθεςσειρές.

6. Να θυμάστε ότι οι Chipped
παίκτες μπορούν να
ψηφίσουν μόνο με την
εταιρεία των Agent τους και
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σύμφωνα με τη θέλησή
τους.

7. Οι NPC θα πρέπει να
ανακοινώσουν ότι το
παιχνίδι έχει τελειώσει
όταν τα συναισθήματα
είναι υψηλά αμέσως μετά
την εκλογή του νέου Archon.

8.Αφού τελειώσετε το
παιχνίδι, κάντε ένα
ξεκάθαρο διάλειμμα από
το παίξιμο των
χαρακτήρων - εκτελέστε
ένα σύντομο τελετουργικό
για να βγείτε από τους
ρόλους. Στη συνέχεια,
κρατήστε τους παίκτες
γύρω σας και ξεκινήστε
την απολογιστική και τη
συζήτηση - το παιχνίδι
γίνεται εκπαιδευτικό όταν
τα φρέσκα συναισθήματα
των παικτών
συνοψίζονται και
μεταφέρονται σε
συμπεράσματα.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(DEBRIEFING)

Το Debriefing είναι μια
συνεδρία 1 ώρας που
ακολουθεί το παιχνίδι Larp.
Είναι σημαντικό να
μεταφέρουμε τη

συναισθηματική εμπειρία
των παικτών στα
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά
αποτελέσματα. Ένα καλά
εκτελεσμένο απολογισμό
δίνει τη δυνατότητα στους
διοργανωτές του
παιχνιδιού να
χρησιμοποιήσουν ακόμη
και αρνητικά
συναισθήματα και
εμπειρίες για την
ενδυνάμωση θετικών
στάσεων.

Το Debriefing δεν πρέπει να
παραλειφθεί. Πρέπει να
καθοδηγείται από
εξειδικευμένο εκπαιδευτή.

To Debriefingπρέπει να ξεκινά
με ένα μικρό τελετουργικό
αποτίναξης των ρόλων.
Αρκεί να μαζέψετε όλους
τους παίκτες σε έναν
κύκλο, να τους κάνετε να
κλείσουν ταμάτια τους και
μετάναμετακινήσετεαργά
τα χέρια και ταπόδια τους
- αποτινάξτε τα
συναισθήματα που βιώνει
ο φανταστικός
χαρακτήρας που
υποδυόσασταν και
αρχίστε να νιώθετε ξανά
το σώμα σας ως τον
πραγματικόσας εαυτό.
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παίκτες να καθίσουν
άνετα σε κύκλο. Αφήστε
τους να μιλήσουν για την
εμπειρία τους. Οδηγήστε
τη συζήτηση προς τις
ερωτήσεις που θέλετε να
κάνετε. Στρέψτε την
προσοχή τους στα
συμπεράσματα και τα
αποτελέσματα του
παιχνιδιού. Δεν υπάρχει
σταθερή λίστα ερωτήσεων
που πρέπει να τεθούν
επειδή κάθε ομάδα
συμμετεχόντων είναι
διαφορετική. Ο αρχηγός
του απολογισμού θα
πρέπει να εξετάσει
προσεκτικά τις ανάγκες
και τα συναισθήματα της
συγκεκριμένης ομάδας.

Ακολουθούν μερικά
δείγματα ερωτήσεων που
είχαν τεθεί κατά την
πρώτη δοκιμή του
παιχνιδιού (Κρακοβία,
13.01.2020):

Πώς ήταν για σένα που
πέρασεςσεάλλον ρόλο;

Πώς ήταν για σένα που
αποχωρήσατε από έναν
άλλο ρόλο;

Έχετε βιώσει κάτι που δεν
έχετε ξαναζήσει;

Βλέπετε παραλληλισμούς
μεταξύ του ρόλου σας στο
παιχνίδι και της
πραγματικήςσαςζωής;

Πώς έθεσες
προτεραιότητες στους
στόχουςσου;

Πόσουςστόχουςπετύχατε;

Τι σας εμπόδισε να
πετύχετε κάποιους
στόχους;

Μετανιώνεις για κάτι που
έκανες στοπαιχνίδι;

Ήσουν πιο συνεργάσιμος
ήπιοανταγωνιστικός;

Ήσουν πιο κακός ή πιο
καλός με άλλουςπαίκτες;

Ποιο ήταν το κίνητρο των
πράξεων και των
αποφάσεώνσας;

Είδατε άλλους παίκτες να
παίζουν για εσάς;

Σε ποιες καταστάσεις
ήσουν πιο κακός και
αγενής ως χαρακτήρας
σου παρά ως πραγματικό
άτομο;



Post-LARP blues is my favorite
part of this process. This is the

moment I truly miss my character,
and rethink everything over and

over again, coming to entirely new
conclusions, finding new

meanings.



ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ LARP

www.europe4youth.eu/school_council
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Το Σχολικό Συμβούλιο είναι
μια αίθουσα larp που
βρίσκεται σε ένα
εναλλακτικό σύμπαν όπου
όλοι έχουν υπερδυνάμεις.
Όπως υποδηλώνει το
όνομά του, είναι ένα
σχολικό συμβούλιο που
λαμβάνει χώρα σε ένα
λύκειο,με τον διευθυντή του
σχολείου να διευκολύνει τη
συνάντηση και να
συμμετέχουν εκπρόσωποι
του συλλόγου καθηγητών,
μαθητών και γονέων. Είναι
σχεδιασμένο για 8-24
παίκτες, συν 1-2 GM, και
μπορεί να παιχτεί σε

οποιοδήποτε εσωτερικό
περιβάλλον με τραπέζι και
μερικές καρέκλες, με
ελάχιστα στηρίγματα. Η
διάρκειά του μπορεί να
κυμαίνεται μεταξύ 60 και 120
λεπτών.

ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

+ Να αντιμετωπίσει και να
κατανοήσει το ζήτημα
της νεανικής απάθειας
όταν πρόκειται για
πολιτικά και κοινωνικά
ζητήματα.

+ Να κατανοήσουν τα
εμπόδια ή/και την
έλλειψη κινήτρων για
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των νέων.

+ Να εντοπίσει τους
παράγοντες που
μπορεί να
λειτουργήσουν ως
κίνητρο/κίνητρο για τη
συμμετοχή των νέων.

+ Να διερευνήσει τα
εμπόδια εμπιστοσύνης
στο πολιτικό σύστημα
και τις δυνατότητες
που προσφέρει ή δεν
προσφέρει.

+ Να κατανοήσουν τις
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς
προσεγγίσεις για την
ενεργόσυμμετοχή.

OΚΟΣΟΣ

Το σύμπαν των
υπερηρώων επιλέχθηκε
ως σκηνικό για να
απεικονίσει καταστάσεις
της πραγματικής ζωής με
φανταστικό τρόπο που
παρέχει στουςπαίκτες ένα
άλλοθι (βλ. λεξιλόγιο).
Αυτές είναι οι
πληροφορίες για το
σύμπαν και τις τρέχουσες
υποθέσεις του που
δίνονται στους παίκτες
στις κάρτες χαρακτήρων
τους:

...Ο ΚΟΣΜΟΣ έχει φτάσει σε
μια εναλλακτική εκδοχή
του 21ου αιώνα μας, αλλά
σε αυτήν την
πραγματικότητα, όλοι οι
άνθρωποι έχουν
υπερδυνάμεις.

...ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
γεννιούνται με την
ικανότητα να γίνονται
υ π ε ρ ή ρ ω ε ς ,
αναπτύσσοντας τα
ταλέντα τους σε
υπερδυνάμεις, μέσω
κατάλληλης εκπαίδευσης
ήαυτοδίδακτους.

...Η ΧΩΡΑ ΣΟΥ λέγεται
Elodania,ηΠΟΛΗΣΟΥλέγεται
Cometham City και ΕΣΥ είσαι
δάσκαλος στο Cometham City
Central High School.

… Το ΣΧΟΛΕΙΟ βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης και
έχει μαθητές από όλες τις
κοινωνικές και
οικονομικές τάξεις.

...Οι ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΣ
αποτελούν μέρος του
υποχρεωτικού σχολικού
προγράμματος.

…Δίνεται ένα ΤΕΣΤ
ΤΑΛΕΝΤΟΥ σε όλους τους
μαθητές στην αρχή της
δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
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εκπαίδευσης για να
αξιολογηθούν οι κλίσεις
τους και σε κάθε μαθητή
ανατίθεται μια
υπερδύναμη και
παρακολουθεί την
κατάλληλη εκπαίδευση με
βάση τα αποτελέσματα
αυτού του τεστ.

…Πρα γ μα τ οπο ι ε ί τ α ι
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μια
φορά το μήνα, με
συντονισμό από τον
Διευθυντή του Σχολείου
και παρευρίσκονται
εκπρόσωποι των
δασκάλων, του συλλόγου
γονέων και των
εκπαιδευτικών.

…ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ στο
σχολικό συμβούλιο
επιλέγονται με τυχαία
κλήρωση κάθε μήνα, ώστε
να διασφαλίζεται ότι όλοι
έχουν ίσες ευκαιρίες
συμμετοχής.

…ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΣΧΟΛΕΙΟΥ
είναι ήπιος χαρακτήρας,
μάλλον μετριοπαθής και
ουδέτερος στις απόψεις,
προτιμά τιςαποφάσεις να
λαμβάνονται από το
σχολικό συμβούλιο και όχι
μόνο από τους ίδιους,
αλλά εκτιμά την τάξη και
τους καλούς τρόπους

κατά τη διάρκεια των
συνομιλιών.

...ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
διοργανώνεται τον
επόμενο μήνα, για να
παρακολουθήσουν οι
μαθητές την ετήσια Εθνική
Έκθεση SuperPower.

...Η LITTLEVILLE, μια κοντινή
πόλη, χτυπήθηκε
πρόσφατα από μια
καταιγίδα μετεωριτών
που κατέστρεψε κατοικίες
και εμπορικά κτίρια,
καθώς και πάρκα και τις
γύρωδασικές εκτάσεις.

...Η ΠΕΝΙΑ, γειτονική χώρα,
τον τελευταίο καιρό
αντιμετωπίζει πολιτικές
και οικονομικές δυσκολίες.
Το σχολικό σύστημα στην
Πένια δεν περιλαμβάνει
μαθήματα υπερδυνάμεων
στο υποχρεωτικό
πρόγραμμα σπουδών,
επομένως οι υπερήρωες
εκεί είναι αυτοδίδακτοι.

...ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ υπάρχει
τελευταία σε
ακαδημαϊκούς κύκλους
καθώς και σε τηλεοπτικά
πάνελ, σχετικά με το αν το
τεστ ταλέντου είναι ο
κατάλληλος τρόπος για να
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στους ανθρώπους ή αν
πρέπει να δοθεί στους
μαθητές η επιλογή να
επιλέξουν οι ίδιοι την
υπερδύναμή τους.

ΗΜΗΧΑΝΙΚΗ

Οι παίκτες ενημερώνονται
κατάτηδιάρκεια του briefing
ότι, για λόγους
δημοκρατίας και
διαφάνειας, υπάρχει μια
συσκευή στο γραφείο του
διευθυντή του σχολείου
(όπου γίνεται το σχολικό
συμβούλιο) που ακυρώνει
τις υπερδυνάμεις όλων
τωνπαρευρισκομένων. Για
λόγους βύθισης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα
στήριγμα για τη φυσική
απεικόνιση αυτής της
συσκευής (π.χ. ένα παλιό
τρανζίστορ ή ένα
τηλεχειριστήριο).Με αυτόν
τοντρόπο,δενχρειάζονται
ειδικοί μηχανισμοίσχετικά
με τη χρήση των
υπερδυνάμεων των
χαρακτήρων στο παιχνίδι,
και ως εκ τούτου το
παιχνίδι ακολουθεί τους
απλούς μηχανισμούς ενός
πραγματικού σχολικού
συμβουλίου. Οι κανόνες

πουπρέπει να τεθούνστην
αρχή του παιχνιδιού (είτε
κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης είτε εντός του
παιχνιδιού από τον
διευθυντή του σχολείου
όταν ξεκινά το συμβούλιο)
είναι:

Δεν επιτρέπεται το
άγγιγμα

Καμία μορφή βίας δεν θα
γίνει ανεκτή (οι παίκτες θα
αποσυρθούν από το
παιχνίδι αν συμβεί αυτό,
ακριβώς όπως θα
συνέβαινε πιθανώς σε ένα
πραγματικό σχολικό
συμβούλιο)

Όλοι πρέπει να
αποφεύγουν να μιλάνε
ταυτόχρονα

Πρέπει να λαμβάνεται μια
απόφαση για κάθε θέμα
συζήτησης (το πώς θα
φτάσουν οι παίκτες στην
απόφαση μπορεί να
αφεθεί στην κρίση τους -
μπορεί να είναι συναίνεση,
πλειοψηφία, απόφαση
ορισμένου αρχηγού ή
οποιοσδήποτε άλλος
τρόπος που δεν έρχεται σε
αντίθεση με την κανόνες)



Page 98

Σενάριο
2:SchoolC

ouncil
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Υπάρχει μια ατζέντα για
το σχολικό συμβούλιο, η
οποία περιλαμβάνει 4
θέματα συζήτησης για τα
οποία πρέπει να ληφθεί
μιααπόφαση:

● Το σχολείο
διοργανώνει εκπαιδευτική
εκδρομή τον επόμενο μήνα,
στην Εθνική Έκθεση
SuperPower. Αυτή η επίσκεψη
ελπίζουμε να αποτελέσει
έμπνευση για τους
μαθητές, καθώς θα τους
δώσει την ευκαιρία να
γνωρίσουν μια ποικιλία
ανθρώπων που έχουν
καταφέρει να
μετατρέψουν τις
υπερδυνάμεις τους σε μια
ε π ι τ υ χ η μ έ ν η
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή
σταδιοδρομία ή να τις
χρησιμοποιήσουν για το
ευρύτερο καλό. Ωστόσο,
υπάρχουν ορισμένοι
φοιτητές των οποίων η
οικογένεια αντιμετωπίζει
οικονομικές δυσκολίες και
δεν είναι σε θέση να
πληρώσει τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής.
Πρέπει το σχολείο να λάβει
μέτραγια νασυμπεριλάβει
αυτούς τους μαθητές στη

σχολική εκδρομή και εάν
ναι,μεποιον τρόπο;

● Η κοντινή πόλη
Littleville χτυπήθηκε
πρόσφατα από μια
τεράστια καταιγίδα
μ ε τ ε ω ρ ι τ ώ ν ,
καταστρέφοντας όχι μόνο
σπίτια και εμπορικά
κτίρια αλλά και τα πάρκα
της πόλης και τη γύρω
δασική περιοχή. Ο
δήμαρχος μας
απευθύνθηκε στους
πολίτες της πόλης
Cometham, ζητώντας
εθελοντές να βοηθήσουν
στην ανοικοδόμηση του
Littleville και να σώσουν το
περιβάλλον. Πρέπει το
σχολείο μας να
συμμετάσχει σε αυτή την
εθελοντική δράση και αν
ναι,μεποιον τρόπο;

● Λόγω της
πρόσφατης αναταραχής
και των οικονομικών
δυσκολιών στη γειτονική
μας χώρα Πένια, υπάρχει
πρόσφατη εισροή
μ ε τ α ν α σ τ ώ ν ,
συμπεριλαμβανομένων
των εφήβων που πρέπει
να ενσωματωθούν στο
σχολικό μας σύστημα.
Ωστόσο, η Πένια έχει
διαφορετικό εκπαιδευτικό
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σύστημα από το δικό μας,
και αυτοί οι νέοι μαθητές
μέχρι τώρα ήταν
αυτοδίδακτοι σχετικά με
τις υπερδυνάμεις τους. Να
δημιουργήσουμε ειδικές
τάξεις που μπορούν να
παρακολουθήσουν ή να
τις εντάξουμε στις
υπάρχουσες τάξεις του
σχολείου;

● Μέχρι τώρα, η
υπερδύναμη στην οποία
εκπαιδεύεται ο κάθε
μαθητής έχειαποφασιστεί
από μια προκαταρκτική
δοκιμή ταλέντων.
Υποδεικνύοντας τη
δύναμη προς την οποία
κλίνει κάθε μαθητής.
Ωστόσο, πρόσφατα έγινε
μια συζήτηση για το αν
αυτό πρέπει να
αποφασιστεί από τους
ίδιους τους μαθητές και
όχι από τα αποτελέσματα
των εξετάσεων. Η
κυβέρνηση αποφάσισε να
ξεκινήσει ένα πιλοτικό
πρόγραμμα για σχολεία
που θέλουν να δοκιμάσουν
την εναλλακτική μέθοδο
επιλογής. Πρέπει το
σχολείο μας να
συμμετάσχει σε αυτό το
πρόγραμμα και να αφήσει
τον μαθητή να
αναγνωρίσει την

υπερδύναμη της επιλογής
του ή πρέπει να
διατηρήσουμε το υπάρχον
σύστημα και να βασίσουμε
την επιλογή στο τεστ
ταλέντου;

Τα αντικείμενα συζήτησης
σχεδιάστηκαν για να
συγκαλύπτουν ζητήματα
της πραγματικής ζωής
στο εναλλακτικό
περιβάλλον του
σύμπαντος, παρέχοντας
έτσι ένα άλλοθι στους
παίκτες ενώ ταυτόχρονα
συνδέονται εύκολα με
συνδέσεις με πραγματικές
καταστάσεις. Ταυτόχρονα,
κλιμακώθηκαν σταδιακά
από ένα στενά εσωτερικό
σχολικό ζήτημα σε ένα
ευρύτερο πολιτικό και
εθνικό ζήτημα,
επιτρέποντας έτσι στους
παίκτες να διερευνήσουν
τα κίνητρα και τα εμπόδια
ενεργούς συμμετοχής σε
διαφορετικά επίπεδα
συνάφειας και ισχύος/
αδυναμίας.

NPC ΡΟΛΟΙ

Το παιχνίδι μπορεί εύκολα
να παιχτεί μόνο με τον GM
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να παίζει το ρόλο του
διευθυντή του σχολείου
και έτσι να διευκολύνει το
σχολικό συμβούλιο και το
παιχνίδι. Εάν χρειαστεί
λόγω μεγάλου αριθμού
παικτών, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα
δεύτερο GM/NPC, στο ρόλο
του υποδιευθυντή ή του
γραμματέα του διευθυντή.
Σε αυτήν την περίπτωση,
οι δύο GM μπορούν είτε να
μοιράζονται τον ρόλο του
συντονιστή, να τον
ανταλλάσσουν σε κάθε
θέμα συζήτησης ή να
έχουν ξεχωριστές
εργασίες (π.χ. ο ένας
διευκολύνει τη συνομιλία
ενώ ο άλλος
παρακολουθεί την ώρα),
όπως απαιτείται και
επιθυμείται.

Ο Game Master θα πρέπει να
δώσει ιδιαίτερη προσοχή
σταακόλουθασημεία:

Το παιχνίδι "Σχολικό
Συμβούλιο" μπορεί να
ποικίλλειπολύανάλογαμε
τον αριθμό των παικτών,
τον συνδυασμό
χαρακτήρων στο παιχνίδι,
την ισορροπία μεταξύ των
χαρακτήρων πράσινου-
κ ί τ ρ ι ν ο υ -πορτο καλ ί -
κόκκινου και τις

προσωπικότητες και τις
συμπεριφορές των
παικτών. Ως εκ τούτου,
είναι σημαντικό για τον GM
να έχει καλή κατανόηση
της δυναμικής της ομάδας
και των ευέλικτων
δεξιοτήτων διευκόλυνσης.

Σε αντίθεση με άλλα
σενάρια LARP, στο "School
Council" οι κάρτες
χαρακτήρων δεν είναι
πολύ λεπτομερείς και
εμπεριστατωμένες. Αυτό
γίνεται σκόπιμα,
προκειμένου να δοθεί
στους παίκτες τη
δυνατότητα να
συμμετέχουν στη
διαδικασία δημιουργίας
χαρακτήρων. Είναι
σημαντικό να διαθέσετε
χρόνο στο εργαστήριο
πριν από το larp για να
πραγματοποιηθεί αυτή η
διαδικασία και η εγγραφή
να γίνει όσο το δυνατόν
πληρέστερα.

Το παιχνίδι "Σχολικό
Συμβούλιο" έχει σχεδιαστεί
για να αντιμετωπίζει ως
επί το πλείστον τα
στοιχεία σε δημοκρατικές
διαδικασίεςπουμπορεί να
οδηγήσουν σε
ριζοσπαστικοποίηση
(βίαιη ή μη) ή απάθεια.
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Επομένως, πρέπει να
υπάρχει σύγκρουση για να
ενεργοποιηθούν αυτές οι
διαδικασίες. Ο GM θα
πρέπει να αξιολογήσει την
ατμόσφαιρα εντός του
παιχνιδιού και τη
δυναμική της ομάδας και
να κλιμακώσει τη
σύγκρουσησε επίπεδοπου
να υπάρχει
συναισθηματική δέσμευση
απότουςπαίκτες.Ωστόσο,
εάναπότηνάλληπλευράη
δυναμική της ομάδας είναι
ήδη πολύ τεταμένη και
εκρηκτική, ο GM θα πρέπει
να είναι ευέλικτος για να
τον μετριάσει, έτσι ώστε η
συναισθηματική δέσμευση
να μπορεί να συνυπάρχει
με την ενσυναίσθηση.

Ο GM θα πρέπει να
μελετήσει πολύ καλά εκ
των προτέρων τις
ιστορίες των χαρακτήρων
και να τις χρησιμοποιήσει
στο παιχνίδι για να τους
εμπλακεί μεμονωμένα και
προσωπικά στη
διαδικασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ε ΔΥΝΑΤ
ΟΤΗΤΑΑΝΑΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι 24 προγραμμένοι
χαρακτήρες αποτελούνται
από 5 δασκάλους, 5 γονείς

και 14 μαθητές. Αυτά
δημιουργήθηκαν σε μια
προσπάθεια να
υποδυθούν διαφορετικά
προφίλ συμμετοχής, με
βάση σχετική έρευνα
σχετικά με την πολιτική
συμμετοχή και τα κίνητρα
πίσωαπό αυτήν.Με αυτόν
τον τρόπο, υπάρχουν
χαρακτήρες που είναι
πολύ πιθανό να είναι
πολιτικά ενεργοί (που
υποδεικνύονται με
πράσινο χρώμα στο
σχετικό υπολογιστικό
φύλλο), άτομα που είναι
κάπως πιθανό να είναι
πολιτικά ενεργά (κίτρινο
χρώμα), άτομα που δεν
είναι πολύ πιθανό να είναι
πολιτικά ενεργά
(πορτοκαλί χρώμα) και
άτομα που είναι πολύ
απίθανο να είναι πολιτικά
ενεργά (κόκκινο χρώμα).
Ωστόσο, σε κάθε
κατηγορία χρωμάτων,
υπάρχουν διαφορές ως
προς το γιατί κάθε
χαρακτήρας βρίσκεται/δεν
βρίσκεται στο
συγκεκριμένο επίπεδο,
ποια είναι τα κίνητρα/
εμπόδια τους, ποιο θα
ήταν το κατάλληλο
κίνητρο για να
δραστηριοποιηθούν και με
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συμμετοχής να είστε πιο
επιρρεπείς στη συμμετοχή
σας. Τα χρώματα κάθε
χαρακτήρα είναι ορατά
μόνο στον GM, ώστε να
μπορεί να κάνει μια
ισορροπημένη επιλογή
χαρακτήρων, σε
περίπτωσηπουοιπαίκτες
είναι λιγότεροι από 24.

Κάθε χαρακτήρας έχει ένα
προ-γεγραμμένο όνομα
υπερήρωα, μια
υπερδύναμη και μια
ιστορία. Επιπλέον, κάθε
παίκτης κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσηςπρέπει να
συμπληρώσει 5

χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
προσωπικότητας στην
κάρτα χαρακτήρα του,
δίνοντας έτσι
περισσότερο βάθος στον
χαρακτήρα και
ασχολούμενοπερισσότερο
με αυτόν. Ακολουθεί ένα
παράδειγμα κάρτας
χαρακτήρων:
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Όπως φαίνεται στην
παραπάνω κάρτα
χαρακτήρων, το backround
κάθε χαρακτήρα παρέχει
στον παίκτη υποδείξεις
σχετικά με τον πολιτικό
προσανατολισμό και τις
συμπεριφορές του
χαρακτήρα, το σκεπτικό
πίσωαπόαυτό, καθώς και
κάποιες υποδείξεις για τα
πιθανά κίνητρα/τρόπους
που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία του
χαρακτήρα, ώστε να γίνει
ενεργός συμμετέχων. Έτσι,
το παιχνίδι μπορεί να
λειτουργήσει πιο φυσικά,
χωρίς συγκεκριμένους
στόχουςπου θα έδιναν ένα
πιο γαμειστικό στυλ στο
παιχνίδι και πιθανώς θα
μείωναν τη βύθιση, ή έναν
χρωματικό δείκτη που θα
περιόριζε την ελευθερία
των παικτών στην
ερμηνεία των χαρακτήρων
τους.

Συνιστάται να δίνετε
στους παίκτες μάσκες ως
στηρίγματα, σε τρία
διαφορετικά χρώματα:
μαύρο για τους μαθητές,
ασημί για τους γονείς και
χρυσό για τους δασκάλους
και τον διευθυντή του
σχολείου. Οι μάσκες είναι

ένα φτηνό και εύκολο στην
απόκτηση στήριγμα που
προσθέτει στην
εμβάπτιση, ενώ
ταυτόχρονα δίνει μια
αίσθηση ιεραρχίας στο
σχολικό συμβούλιο που
μπορεί να είναι μια
σημαντική παράμετρος
στην ενημέρωση
αργότερα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ - DEBRIEFING

Μερικές ερωτήσεις που
μπορούν να τεθούν κατά
τη διάρκεια του debriefing
είναι:

Μοιραστείτε την
αγαπημένη και τη
λιγότερο αγαπημένη σας
στιγμήαπό τοπαιχνίδι

Τι συναισθήματα και τι
σκέψεις προκάλεσε το
παιχνίδι;

Νιώθετε ότι έχετε μάθει
κάτι από αυτή τη
δραστηριότητα;

Βιώσατε κάποια έντονα
συναισθήματα κατά τη
διάρκεια τουπαιχνιδιού;
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Πώς νιώσατε για τον
χαρακτήρα σας και για
τουςάλλους χαρακτήρες;

Πώς νιώσατε για τα
θέματα της συζήτησης και
τις αποφάσεις που
ελήφθησαν;

Αισθανθήκατε άνετα και
ικανοποιημένοι με τις
μεθόδους που
χρησιμοποιήθηκαν για τη
λήψη τωναποφάσεων;

Ο χαρακτήρας σας άλλαξε
γνώμη οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού, και αν ναι,
γιατί καιπώς;

Τι θα παρακινούσε τον
χαρακτήρα σας να γίνει
πιο δραστήριος;

Ορισμένοι από τους
άλλους χαρακτήρες

επηρέασαν θετικά ή
αρνητικά το κίνητρο του
χαρακτήρα σας να
συμμετάσχει ενεργά;

Νιώσατε ότι ο χαρακτήρας
σας είχε τα κίνητρα ή τα
μέσα για να αλλάξει τα
πράγματα και να
επηρεάσει καταστάσεις;

Τι συνδέσεις μπορείτε να
κάνετε μεταξύ του
παιχνιδιού και της
πραγματικής ζωής;

Βρήκατε τους χαρακτήρες
σχετικούς με την
πραγματικότητα της
κοινωνίας/χώρας σας;
[ιδιαίτερα σημαντικό εάν
το παιχνίδι διεξάγεται σε
διεθνέςπεριβάλλον]



ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ LARP

www.europe4youth.eu/edinu
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ON THE WAY TO EDINU

ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

+ Ανάλυση των λόγων
ριζοσπαστικοποίησης
ορισμένων κοινωνικών
ομάδων

+ Κατανόηση του
μ η χ α ν ι σ μ ο ύ
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς
προκαταλήψεων και
επισήμανσης τωνάλλων

+ Αναστοχασμός στις
αξίες που οδηγούν τις
πολιτικές αποφάσεις
των νέων

+ Προώθηση της ανάγκης
αλληλεγγύης στην

κοινωνία μας

ΟΚΟΣΟΣ

ΗΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Ο παλιός κόσμος έχει
τελειώσει, ο εκλεπτυσμένος
πολιτισμός των προγόνων
μας έχει καταρρεύσει.
Τελείωσε γρήγορα σε
θάνατο και καταστροφή.
Κανείς δεν θυμάται τώρα τι
προκάλεσε την Αποκάλυψη.
Την αλλαγή του κλίματος?
Μαζική μετανάστευση?
Εξέγερση τεχνητής
νοημοσύνης; Παγκόσμια
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Η αιτία είναι ασήμαντη
καθώς γνωρίζουμε το
αποτέλεσμα: το
παγκόσμιο σύστημα
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
εξαφανίστηκε, όλα όσα
γνώριζαν οι άνθρωποι
είχαν εξαφανιστεί.
Τα βιβλία κάηκαν, οι
τεχνολογίες ξεχάστηκαν.
Οι άνθρωποι έμειναν
αβοήθητοι και
αποπροσανατολισμένοι
στον μετα-αποκαλυπτικό
κόσμο ως κυνηγοί-
τροφοσυλλέκτες των
αρχαίων χρόνων. Όσοι
επέζησαν έγιναν άγριοι
και πρωτόγονοι.
Μαζεύονταν σε φυλές.
Πήγαιναν συνέχεια,
αναζητώντας ένα μέρος
για να ξεκινήσουν από την
αρχή.

ΗΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Πολλές γενιές μετά την
Α π ο κ ά λ υ ψ η
εμφανίστηκαν οι πρώτες
φυλέςστηνεπικράτειατου
Edinu. Αυτοί οι άνθρωποι
ήταν απελπισμένοι,
πεινασμένοι και
κουρασμένοι. Μόνο λίγοι
από αυτούς έφτασαν στο

μέρος, πολλοί δεν έκαναν
το δρόμο.
Μερικοί άνθρωποι λένε ότι
η γη του Edinu τους
υποσχέθηκε σε ένα
προφητικό όραμα.
Κάποιοι λένε ότι ήταν ένα
απλό ατύχημα, καθώς
περιπλανήθηκαν στα
τυφλά αναζητώντας
κάποιο προσωρινό
καταφύγιο. Μάλλον και οι
δύο έχουν δίκιο.

Το Edinu ήταν μια χώρα της
αφθονίας που έμοιαζε με
παράδεισο για τους
α π ε λ π ι σ μ έ ν ο υ ς
π ε ρ ι π λ α ν ώ μ ε ν ο υ ς .
Πλούσιο έδαφος για
καλλιέργεια, οπωροφόρα
δέντρα που παρέχουν
τροφή, γλυκό νερό για να
πιεις και ποτίζουν τα
χωράφια… ακόμη και
κ ά π ο ι α
προκατασκ ευασμ έ να
καταφύγιααπό ταπαλιά.
Είτε πρόκειται για
ατύχημα είτε για
πεπρωμένο,οι τρεις φυλές
- Yamnaya, Uruk, Maykop - έχουν
φτάσει σε αυτόν τον
παράδεισο από διάφορα
μέρη του κόσμου σχεδόν
την ίδιαστιγμή.Δενήξεραν
ο ένας τη γλώσσα του
άλλου και ένιωσαν φόβο
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και δυσπιστία. Ο
παράδεισος αποδείχτηκε
μιαακόμηπρόκληση.
Η Πρώτη Μετανάστευση
ήταν μια έντονη
δ ι α π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ή
σύγκρουση των εποίκων
αυτού του μετα-
αποκαλυπτικού κόσμου.
Οιδιαθέσιμοιπόροιστηγη
ήταν αρκετοί για όλους,
αλλά δεν εφευρέθηκε
κανένα αποτελεσματικό
σύστημα κοινής χρήσης
τους και τελικά κάποιοι
άνθρωποι πεινούσαν ενώ
οιάλλοι είχανπάραπολλά
και παρήγαγαν πολλά
απόβλητα.

Ο πρώτος χρόνος της
κοινής ύπαρξης ήταν ένα
μείγμα πολέμου και
ειρήνης, μάχες και έρωτες,
αμοιβαία μάθηση και
δυσπιστία, κοινή εργασία
και κλοπή τροφίμων που
ξεκίνησε μια αιματηρή
σύγκρουση που οδήγησε
σεπολλάθύματα.
Τα επόμενα χρόνιαφάνηκε
τελικά να φέρνουν ειρήνη
και λύση. Το πρώτο ενιαίο
πανηγύρι - Edinalia - διεξήχθη
σε αυτή τη γη. Το "Pax Edinu"
ιδρύθηκε για αυτό αυτή τη
φορά, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν πρέπει να

γίνει επιθετικότητα. Μέλη
διαφορετικών φυλών
άρχισαν να φαντάζονται
τους εαυτούςτουςωςμέλη
μιας κοινότητας που
μπορεί να καταλάβει
ειρηνικά το Edinu και να
μοιράζεται τους πόρους
της.

Η ειρήνη κράτησε για
αρκετά χρόνια, μέχρι μια
απροσδόκητη ανατροπή.
Ο Ουρούκ και η Γιαμάνια
σχεδόν ενώθηκαν σε έναν
τελετουργικό γάμο μεταξύ
των αρχηγών των φυλών,
ενώ οι κάτοικοι του Maykop
διαλύθηκαν σε λίγες
ξεχωριστές υποφυλές που
προκάλεσαν αναταραχή
σε ολόκληρη τη γη.
Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε
συγκέντρωση όλων των
φυλών και συζητήθηκε η
ιδέα ενός ενιαίου
πολιτικού συστήματος,
όταν ήρθε ένα νέο κύμα
βίας…

Η πόλη δέχτηκε επίθεση
από αιμοδιψείς
Μεταλλαγμένους, οι
οποίοι εγκαταστάθηκαν
στην έρημο γύρω από το
Edinu. Ομάδες
μ ε τ α λ λ α γ μ έ ν ω ν ,
αποτρόπαια πλάσματα,
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οργανώσουν έναν στρατό,
συνέχισαν να
περιθάλπουν τον Edinu, να
κ α τ α σ τ ρ έ φ ο υ ν
καλλιέργειες και να
διαταράσσουν την
παροχή τροφής στην
πόλη. Κάποτε η απίστευτη
κατάπτυστη ομάδα Mutant
κατάφερε να σπάσει τα
τείχη της πόλης. Οι
Ουρουκοί στάθηκαν
γενναία στο ύψος τους.
Λόγω της σοφής χρήσης
των φράχτων, κατάφεραν
να κρατήσουν μακριά τους
επιτιθέμενους, αλλά ο
Στρατηγός Ουρούκ
πιάστηκε όμηρος. Αν και
αποκρούστηκε από τους
γενναίους Εδινίους κατά
τη διάρκεια τηςαξέχαστης
μάχηςστη Γέφυρα.

Καθώς το Edinu είναι το
μόνο ασφαλές μέρος στη
μέση μιας ερημιάς, με τον
καιρό οι επόμενες φυλές
εμφανίστηκαν στην πύλη
της πόλης. Ένας από
αυτούς ήταν ο Shanidar -
πολύχρωμη ομάδα
ανθρώπων, επιδέξιων
τεχνιτών, γεμάτη
δεισιδαιμονίες και
περίεργες πεποιθήσεις. Οι
Εδινοί δεν τους

καταλάβαιναν, επομένως
δεν τους άρεσαν.
Δημιουργήθηκαν ειδικά
στρατόπεδα όπου
φυλάσσονταν άνθρωποι
του Shanidar. Πέρασαν
χρόνια, έως ότου οι Shanidars
άρχισαν να
ενσωματώνονται στην
κοινωνίακαι ναδιεκδικούν
τα βασικά τους
δικαιώματα.

Η άλλη Φυλή, που
αναζήτησε καταφύγιο στο
Edinu ήταν ο Kura-Araxes. Φυλή
ευγενών πολεμιστών που
ισχυρίστηκαν ότι ήταν
πρόγονοι των πρώτων
ανθρώπων στην ήπειρο.
Ακόμη και σκληροί, δεν
είχαν τίποτα άλλο εκτός
από πληγές, μετά από
μακρύ ταξίδι μπήκαν στην
πόλη με περηφάνια,
διεκδικώντας το δικαίωμά
τους στο έδαφος.
Παραδόξως, οι Εδινοί
αναγνώρισαν γενναίους
πολεμιστές ανάμεσά τους
και τους άφησαν να
μείνουν, προσφέροντάς
τουςακόμη και μια θέσησε
ένα δημοτικόσυμβούλιο.

Και εδώ και πολλά χρόνια,
πέντε φυλές ζουν μαζί,
παλεύοντας με την



Page 110

Σενάριο
3:O

n
the

W
ay

to
Edinu

έλλειψη τροφής και τις
ανελέητες καιρικές
σ υ ν θ ή κ ε ς .
Αποδεκατισμένος από τις
βόλτες των Mutants,
αποδυναμωμένος από
εσωτερικές συγκρούσεις, ο
Edinu περιμένει ένα
καλύτερο μέλλον. Θα το
οδηγήσεις στη νέααυγή;

ΗΜΗΧΑΝΙΚΗ

Το σενάριο είναι ένας
συνδυασμός ενός
παιχνιδιού LARP και ενός
π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ
επιτραπέζιου παιχνιδιού.
Η μηχανική του παιχνιδιού
ενός επιτραπέζιου
παιχνιδιού δημιουργεί τη
δ υ ν α τ ό τ η τ α
α ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς
περίπλοκης διαδικασίας
σε σύντομο χρονικό
διάστημα, ενώ τα στοιχεία
LARP διασφαλίζουν
σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή
συμμετοχή των παικτών
και πιο «προσωπική
οπτική»στο παιχνίδι. Κάθε
παίκτης λαμβάνει μια
κάρτα χαρακτήρα ενός
μέλους μιας από τις πέντε
φυλές του Edinu.Οι παίκτες
είναι ελεύθεροι να
αναπτύξουν την

προσωπικότητα και την
εμφάνιση των
χαρακτήρων τους, ενώ η
κάρτα περιγράφει τους
ειδικούς κανόνες του
παιχνιδιού που ισχύουν
για τον καθένα από
αυτούς. Ενώ παίζουν το
παιχνίδι, οι παίκτες
απευθύνονται ο ένας στον
άλλο ως χαρακτήρες τους
και αναδεικνύουν τις
αλληλεπιδράσεις τους. Οι
Game Masters είναι υπεύθυνοι
για τα γεγονότα που
καθοδηγούνται από
κανόνες τουπαιχνιδιού.Το
επικοινωνούν στους
παίκτες με τρόπο που
μετατρέπει τους
μηχανισμούς "εκτός
παιχνιδιού" σε γεγονότα
"εντόςπαιχνιδιού".
Καθώς οι κανόνες του
παιχνιδιού είναι πιο
περίπλοκοι από
οποιοδήποτε άλλο
σενάριο σε αυτό το βιβλίο,
μπορείτε να βρείτε ένα
λεπτομερές εγχειρίδιο στο
συνημμένοαρχείο.

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το παιχνίδι χωρίζεται σε
δύο εποχές: Βλάστηση και
Νέκρωση, καθεμία από τις
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στροφές. Κάθε στροφή
αποτελείται από τρεις
φάσεις: Φάση αυγής,Φάση
ημέρας και φάση
σούρουπο.
Κάθε γύρος ξεκινά με ένα
νέο γεγονός, που φέρνει
ειδικούς κανόνες στο
παιχνίδι. Τα γεγονότα
περιγράφονται στις
Κάρτες Εκδηλώσεων. Μια
τράπουλα με κάρτες
εκδηλώσεων μπορεί να
είναι διαφορετική για κάθε
παιχνίδι. Εάν παίζετε το
"On theWay to Edinu" γιαπρώτη
φορά, συνιστάται η
τράπουλα εκδηλώσεων να
αποτελείται από κάρτες
συμβάντων αριθμημένες
από το 1 έως το 10. Εάν
έχετε ήδη παίξει το
παιχνίδι, μπορείτε να
τυχαιοποιήσετε την
τράπουλα σας
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς
ολόκληρη την ομάδα των
καρτών εκδηλώσεων.

NPC ΡΟΛΟΙ

Ανάλογα με τον αριθμό
των παικτών το παιχνίδι
απαιτεί έως και δύο Game
Masters. Οποιαδήποτε άλλα
πρόσθετα NPC δεν

χρειάζονται για το
σενάριο.
Αν παίζετε με την ομάδα
μέχρι 5 άτομα, ένα Game
Master είναι αρκετό. Για
μεγαλύτερες ομάδες
προτείνονται δύο Game
Masters.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ε ΔΥΝΑΤ

ΟΤΗΤΑΑΝΑΑΡΑΓΩΓΗΣ

Kura-Araxes.Κάθεφυλή έχει τα
χαρακτηριστικά της που
τη διαφέρουν από τις
άλλες. Κατά τη δημιουργία
χαρακτήρων, οι παίκτες
θα πρέπει να
συνεργάζονται σε μια
Φυλή για να
δημιουργήσουν τη
φυλετική τους ταυτότητα –
έχοντας υπόψη και τα δύο:
συμπεριφορές και φυσική
εμφάνιση. Κάθε ομάδα θα
πρέπει να λάβει μια
περιγραφήΦυλήςωςβάση
για περαιτέρω ανάπτυξη.
Οι παίκτες θα πρέπει να
τονίσουν το κύριο
χαρακτηριστικό των
Φυλών, αλλά έχουν επίσης
την ελευθερία να
αποφασίσουν πόσο
έντοναοι χαρακτήρες τους
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ακολουθούν τις φυλετικές
παραδόσεις.
Κάθε παίκτης λαμβάνει
μια κάρτα χαρακτήρων με
τη Φυλή του, το επάγγελμά
του και ειδικούς κανόνες
για το παιχνίδι.Οι παίκτες
είναι ελεύθεροι να
αναπτύξουν την
προσωπικότητα και τη
φυσική εμφάνιση των
χαρακτήρων τους
σύμφωνα με τις
προτιμήσεις τους.
YAMNAYA
Η Yamnaya είναι πιθανώς η
μόνη μητριαρχική φυλή
στον πλανήτη που έχει
επιζήσει από την
Αποκάλυψη.Αυτή η άκρως
θηλυκή κοινωνία
κυβερνάται από γυναίκες,
τόσο σε μεγάλα θέματα
του Συμβουλίου όσο και σε
μικρά προσωπικά
ζητήματα. Ο πολιτισμός
του έχει διατηρηθεί χωρίς
αλλαγή για εκατοντάδες
αιώνες, φαινομενικά
ευάλωτος αλλά
εκπληκτικά ανθεκτικός
όταν πρόκειται για
πρόκληση.

Είναι πιο κοντά στη φύση
από όλες τις φυλές που
έχουν φτάσει στο Edinu. Το
μυστηριώδες τραγούδι και
η γιορτή τους ακούγονται

συχνά από το δάσος, αλλά
λίγοι άνθρωποι τολμούν
να συμμετάσχουν: οι
άνδρες φοβούνται τις
ισχυρές γυναίκες και οι
γυναίκες φοβούνται για
τουςάνδρες τους.

MAYKOP
Η Maykop ήρθε στον
σύγχρονο κόσμο από τα
βάθη της ιστορίας που
βρίσκονται ξεχασμένα σε
άλλες φυλές. Ήταν οι
πρώτοι εφευρέτες των
τροχοφόρων αρμάτων και
του συστήματος άρδευσης
πριν από αιώνες. Τώρα -
μετά την Αποκάλυψη -
θεωρούνται οι μόνοι που
μπορούν να
αναδημιουργήσουν την
παλιά δόξα της
ανθρωπότητας.
Ωστόσο, η τεχνολογική
εξέλιξη στο Maykop
αντιτίθεται σθεναρά από
τους θαυμαστές του Golden
Ox, που χάνονται σε
εκστατικούς χορούς
αφιερωμένους στο The
Horned One. Κάποτε
πρωτοστατεί η λογική,
τεχνολογική πλευρά, μια
φορά η θρησκευτική και
συναισθηματική. Έτσι, η
Maykop κουβαλά μέσα της
τον σπόρο της
σύγκρουσης, που άλλοτε
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α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι
καταστροφικός, άλλοτε
εξαιρετικά δημιουργικός.

URUK
H Uruk είναι μια φυλή
φυσικών πολεμιστών,που
μεγάλωσαν από πατέρα
σεγιοσεσκληρέςσυνθήκες
και στρατιωτική
πειθαρχία. Αυτή η
παράδοση τους έδωσε
ασφαλές πέρασμα από
τον κίνδυνο της
Αποκάλυψης, ενώ τόσες
πολλές φυλές
εξαφανίστηκαν από τον
πλανήτη. Αυτή η
παράδοση τους δίνει ένα
σημαντικό πλεονέκτημα
όσον αφορά τον αγώνα
για την εξουσία στο Edinu.
Έρχεται όμως και με ένα
τίμημα. Η εξουσία μπορεί
να φαίνεται καταπιεστική
στους άλλους και τελικά
να ξεφύγει από τον
χθεσινό νικητή.
Σε αυτή την αντρική
κοινωνία, οι άντρες δίνουν
εντολές και οι γυναίκες
υπακούουν. Οι θέσεις της
ε ξ ο υ σ ί α ς
καταλαμβάνονται από
άνδρες, με το ισχυρότερο
άτομο ως βασιλιά στην
κορυφή της σκάλας.
Ωστόσο, η ανδρική

κουλτούρα δεν πρέπει να
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι
κυριολεκτικά. Εξάλλου,
όλα έχουν να κάνουν με τις
Αρετές: γενναιότητα,
γενναιοδωρία και αμείωτη
θέληση. Αν ένας άντρας
γεννηθεί σε υψηλή
οικογένεια, αλλά
συμπεριφέρεται ανάξια,
θα υποβιβαζόταν.Από την
άλλη πλευρά, αν μια
γυναίκα αποδειχτεί πιο
γενναία από τους άντρες
γύρω της, θα τη σέβονταν
ως άντρα, ακόμη και στις
υψηλότερες βαθμίδες και
τιμές.

SHANIDAR
H Shanidar είναι μια φυλή
κ υ ν η γ ώ ν -
τροφοσυλλεκτών που
ειδικεύεται στη
χειροτεχνία δέρματος,
κοσμήματα από κόκκαλα
και πούπουλα,
βραχογραφίες, ραβδιά
θυμιάματος και αιθέρια
έλαια. Η συλλογή άγριων
φυτών, η καταδίωξη
άγριων ζώων, η εκτέλεση
τελετουργιών και η
παραγωγή υπέροχων
α ρ ω μ ά τ ω ν
καταλαμβάνουν τον
περισσότερο χρόνο τους.
Οι μύθοι λένε ότι κάθε
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λίμνη, πηγή, βράχος ή
δέντρο έχει το πνεύμα
φύλακα που μπορεί να
είναι φιλικό και χρήσιμο
εάν το μέρος
αντιμετωπίζεται με
σεβασμό - ή αντίπαλος.
Ο π ο ι α δ ή π ο τ ε
συμπεριφορά που μπορεί
να θυμώσει τα πνεύματα
ονομάζεται Marah. Τα πιο
επικίνδυνα πνεύματα
είναι τα Hungry Ghosts - που
ονομάζονται Gaki - Assa (Pride),
Ssana (Lust) και Nansa
(Απληστία). Κυνηγούν
αυτούς που φέρονται
άσχημα. Στους
ανθρώπους Shanidar αρέσει
να βλέπουν τον εαυτό τους
σεμνό και ταπεινό. Στην
πραγματικότητα είναι
πολύ ευγενικοί,
γενναιόδωροι και
εξυπηρετικοί.Ηκουλτούρα
της φιλοξενίας τους
απαιτεί να ενθαρρύνουν
τους ξένους να
δοκιμάσουν τα
παραδοσιακά τους πιάτα
που αποτελούνται από
σαλιγκάριακαισκουλήκια.
Ζητούν επίσης από τους
καλεσμένους τους να
ραντιστούν με αιθέρια
έλαια.

KURA-ARAXES

H Kura-Araxes είναι μια
μυστηριώδης Φυλή που
συγκεντρώνει τα πιο
λαμπρά και επιδραστικά
μυαλά της περιοχής. Είναι
οι μόνοι άμεσοι απόγονοι
του Πρώτου λαού που
ήρθαν στην ήπειρο πριν
από πολλά χρόνια, όταν η
γηήτανακόμηακατοίκητη.
Ήρθαν πρώτοι εδώ.
Κατάφεραν να υποτάξουν
αυτή τη γη στις επιθυμίες
τους, καλλιεργούν τη γη,
διατηρούν την τάξη και
μαζεύουν τους καρπούς.
Τώρα, μετά από χρόνια
περιπλάνησης στην
ερημιά ήρθαν στο Edinu για
να διεκδικήσουν τη γη που
κάποτε ήταν δική τους.
Είναι όλοι επιδέξιοι
πολεμιστές και τεχνίτες,
ειδικοί στα πεδία τους.
Ωστόσο, συνδέονται με
ένανστόχο:τηδιάδοσητης
ευημερίας και της
προόδουστο Edinu.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Είναι ζωτικής σημασίας οι
Game Masters να γνωρίζουν
άπταιστα τους κανόνες
του παιχνιδιού.
Συνιστούμε να παίξετε το
παιχνίδι σε μικρότερες
ομάδες πριν, για να
ανακαλύψετε τους
μηχανισμούς και τις
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς
καταστάσεις που μπορεί
να συμβούν κατά τη
διάρκεια τουπαιχνιδιού.

Για να διασφαλιστεί η
ομαλή εκτέλεση του
εργαστηρίου, η αίθουσα
θαπρέπει ναδιαμορφωθεί
με τον κατάλληλο τρόπο.
Θα χρειαστείτε ένα
τραπέζι στη μέση του
δωματίου, αρκετά μεγάλο

για ναστέκεται γύρω του ο
πίνακας του παιχνιδιού
και όλη η ομάδα. Εάν είναι
δυνατόν, ετοιμάστε
μικρότερα τραπέζια – ένα
για κάθε φυλή. Θα πρέπει
να βρίσκεται στην άκρη,σε
απόσταση το ένα από το
άλλο. Χάρη σε αυτό, το
πρώτο μέρος της στροφής
(η Φάση της Αυγής) θα
παιχτεί στα τραπέζια των
φυλών. Οι παίκτες θα
διαπραγματεύονται μέσα
στις φυλές τους,
αποφεύγοντας την
αλληλεπίδραση με τους
άλλους.

Η περίοδος προετοιμ
ασίας πριν από το
παιχνίδι είναι μια στιγμή
για τους παίκτες να
αναπτύξουν τη φυλετική
τους ταυτότητα και την
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προσωπικότητα των
χαρακτήρων τους.
Συνιστούμενααφιερώσετε
60-90 λεπτά για την
προετοιμασία. Παρόλο
που το παιχνίδι μπορεί να
συμβεί ακόμα και χωρίς
αυτό, η αξιοπρεπής
προετοιμασία των
χαρακτήρων θα
εμπλουτίσει την εμπειρία
και θα την κάνει πιο
προσωπική και
ρεαλιστική για τους
παίκτες. Όσο
περισσότεροι παίκτες θα
βυθιστούν στους
χαρακτήρες τους τόσο πιο
δυνατές διεργασίες θα
προκύψουν κατά τη
διάρκεια τουπαιχνιδιού.

Ο χρονισμός είναι ένα
πολύ σημαντικό μέρος του
παιχνιδιού. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε ένα χρονόμετρο
που είναι τοποθετημένοσε
σημείο ορατό για όλους
τους παίκτες. Ο
χρονοδιακόπτης πρέπει
ναυποδεικνύει τηδιάρκεια
κάθεφάσης μιας στροφής.
Να είστε πολύ αυστηροί
και ακριβείς με το χρόνο!
Μπορεί να συμβεί κάποια
στιγμή του παιχνιδιού μια
φυλή να καθυστερήσει με
την απόφασή της - αυτό

είναι απολύτως εντάξει,
εάν τα μέλη της δεν
μπορούν να μιλήσουν μια
κοινή φωνή, η φυλή που
έχει καθυστερήσει
παρακάμπτει τησειρά.Δεν
πρέπει να υπάρχουν
εξαιρέσεις σε αυτόν τον
κανόνα. Απλώς
βεβαιωθείτε ότι είναι
ξεκάθαρο για όλους από
τηναρχή.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή
κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού, υπάρχει μια
κατάσταση που δεν ξέρετε
πώς να αντιδράσετε, ένα
ζάρι είναι φίλος σας.
Χρησιμοποιήστε ένα ζάρι
για να επιλύσετε τη
σύγκρουσηήοποιαδήποτε
απροσδόκητη κατάσταση.



ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ LARP

www.europe4youth.eu/trapped
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TRAPPED A.K.A. SIEGE OF GIMLE

ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Ένα larp θαλάμου
σχεδιασμένο σύμφωνα με
τη σκανδιναβική παράδοση
larp.

12+ παίκτες. και 1-2 GM/NPC/
αρχηγός εργαστηρίου.
Ηλικία: 15+
Χρόνος: 10-12 ώρες

Η βασική ιδέα είναι να:
Δημιουργήσετε χαρακτήρες
που ανήκουν σε
διαφορετική κοινωνική

θέση, που έχουν αντιληπτά
αντίθετασυμφέροντα.

Απομονώσετε τους παίκτες
σεπεριορισμένο χώρο.

Βάλετε όλη την ομάδα υπό
πίεση, αναγκάστε την να
κάνει σκληρές επιλογέςπου
θα αμφισβητήσουν τα ήθη/
αξίες των χαρακτήρων.
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Διερεύνηση της
διαδικασίας οικοδόμησης
μιας κοινότητας αξιών.
Πρόκληση των αξιών και
των ταυτοτήτων των
παικτών. Εξερευνήστε
πτυχές αλληλεγγύης,
ενσυναίσθησης, πίστης,
ένταξης, αλλά και
εγωισμού, αποκλεισμού,
αποξένωσης

ΟΚΟΣΟΣ

+ Το σκηνικό είναι στον
κόσμομας,αλλάκάποιο
είδος καταστροφής
αναγκάζει τουςπαίκτες
μας να τραπούν σε
φυγή και να κρυφτούν
σε ένα δωμάτιο σε ένα
κτίριο ενώ
πολιορκούνται από
«εχθρούς» ή απειλές.

+ GMπληροφορίες για την
τ ο π ο θ ε σ ί α :
Πρέπει να είναι δυνατή
η στεγανοποίηση των
παραθύρων από το
ηλιακόφως.

+ Πρέπει να είναι δυνατό
να σπάσει το ηλεκτρικό
ρεύμα (ασφάλειες).

Προσθέστε σχόλιο για
θ έ μ α / ρ υ θ μ ί σ ε ι ς :
Το larp θα μπορούσε να

παιχτεί σε
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς
ρυθμίσεις. Μία δοκιμή
έγινεσε έναμεσαιωνικό/
Βίκινγκ περιβάλλον
(Siege of Gimle»),
χ ρ η σ ι μ οπο ιώ ν τ α ς
κοστούμια, στηρίγματα
και σκηνογραφία.
Παιζόταν στη φύση με
κάποια μεσαιωνική
υ π ο δ ο μ ή .
Χρησιμοποιήθηκαν δύο
ολοήμερες συνεδρίες, με
τρεις επιπλέον ημέρες
για προετοιμασία και
αξιολόγηση.

+ Αυτό οδήγησε σε μια
πληρέστερη εμπειρίαμε
πολλή βύθιση, αλλά η
ομάδα δοκιμής
κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ένα
παρόμοιο αποτέλεσμα
θα μπορούσε να
επιτευχθεί μέσω ενός
πιο κοντού, πιο απλού
λάρπα θαλάμου με την
ίδια μηχανικ.

ΗΜΗΧΑΝΙΚΗ

- Οι παίκτες πρέπει να
αποδεχτούν/φανταστούν
ότι η πολιορκία είναι
πραγματική, οι εξωτερικές
δυνάμεις ΔΕΝ μπορούν να
αμφισβητηθούν, οι
απαιτήσεις πρέπει να
υπακούν διαφορετικά θα
οδηγήσει σε καταστροφή/
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θάνατο για όλους.

- Το παιχνίδι πρέπει να
παίζεται μέσα στο
δωμάτιο. Μην αφήνετε το
δωμάτιο.

- Μην αφήνετε την
ακτινοβολία (φως ή αέρα)
στο δωμάτιο (παράθυρα
οθόνης).

- Θυμηθείτε να «παίζετε»
άλλους χαρακτήρες, να
σέβεστε την εξουσία και
την ικανότητα και την
κοινωνική θέση του άλλου
χαρακτήρα.

- Off-sign (κρατήστε τη
σφιγμένη γροθιά σας
δίπλα στο πρόσωπό σας)
εάν θέλετε να μιλήσετε ως
πραγματικός εαυτός σας
(αν αισθάνεστε πανικό /
τεράστια δυσφορία).

Συμβολική βία
επιτρέπεται υπό τους
ακόλουθους κανόνες:
- Όχι άγγιγμα. Καμία βία
χέρι με χέρι.

- Μόνο όπλα larp μπορούν
να αγγίξουν άλλους
παίκτες.

- Larp-weapon = μαχαίρι, ή
πυροβόλο όπλο.

- Larp-weapon: ένα χτύπημα/
μαχαίρι = ακινητοποιεί,
τρία μαχαιρώματα =
σκοτώνει (φύγετε από το
παιχνίδι).

- Nerf gun: σκοτώνει, εκτός
εάν εφαρμοστεί ρολό
επίδεσμου από γιατρό (το
θύμα επιζεί, αλλά
ακινητοποιείται για το
υπόλοιπο τουπαιχνιδιού).

- Ένα ρολό επίδεσμου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να θεραπεύσει άμεσα
ένα σημείο ζημιάς από το
μαχαίρι (πρέπει να
παραμείνει αναμμένο).

- Εάν δύο υγιή άτομα (μη
τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν α )
προκαλέσουν ένα άτομο
σωματικά (συμβολικά), θα
θεωρηθούν ότι κέρδισαν
έναν αγώνα και μπορούν
να κλέψουν ή να
δεσμεύσουν αυτό το
άτομο. Εάν μπει ένας
αμυντικός, θα υπήρχε ένα
«αδιέξοδο» (2 έναντι 2) και
κανένα αποτέλεσμα της
εικονικής μάχης.

- Επιτρέπεται να δέσετε τα
χέρια ενός ατόμου,
συμβολικά (χαλαρά).

Πληροφορίες GM για
πτυχέςπου καταλύουν την
ίντριγκα:

- Περιορισμένη ποσότητα
φαγητού (ξεκινήστε το
παιχνίδι πεινασμένοι).
Σπουδαίος.

- Το ρεύμα πάει, το φως
σβήνει (οι πυρσοί, τα κεριά
γίνονταιπολύτιμα)
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- Η ασθένεια σκοτώνει σε 3
ώρες εάν δεν υπάρχει
εμβόλιο

Υπενθύμιση: Η μάθηση
πραγματοποιείται εκτός
της ζώνης άνεσης. Οι
παίκτες πρέπει να
χειραγωγούνται για να
αισθάνονται δυσφορία
(κοινωνική, σωματική,
συναισθηματική). Οι
καταλύτες της ίντριγκας
είναι σημαντικοί, θα
οδηγήσουν σε προσωπική
ανάπτυξη.

NPC ΡΟΛΟΙ

1) Οι υπεύθυνοι του
εργαστηρίου που
προετοιμάζουν τους
συμμετέχοντες θα πρέπει
επίσης να ηγούνται της
ενημέρωσης και της
αξιολόγησης. Αυτά είναι
σημαντικά για το
μαθησιακόαποτέλεσμα.

2)Είναι ωφέλιμο εάν
υπάρχει ένα NPC (μυστικό;)
μέσαστοπαιχνίδι που:

- Παρατηρεί τι συμβαίνει
να συμβάλλει με
α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς
παρατηρήσεις στην
αξιολόγηση.

-Παρακολουθεί τη

σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή
κατάσταση των
συμμετεχόντων και ενεργεί
εάν κάποιος παίκτης
βρίσκεται κοντάστη «ζώνη
πανικού»τους.

-Μπορεί να επικοινωνήσει
(μήνυμα κειμένου στο
τηλέφωνο;) με τον
εξωτερικό GM για να
βαθμονομήσει την
εξωτερική «παρέμβαση»
(βήματα τουπαιχνιδιού)

- Το NPC θα μπορούσε να
παίξει το ρόλο ενός
δημοσιογράφου που
κρατά σημειώσεις και
φωτογραφίες.

3) GM και NPC αρμοδιότητες:
- Δημιουργήστε την
αίσθηση της «πολιορκίας».
Ένας αόρατος εχθρός που
απειλεί τους παίκτες.
Κυρίωςμε ήχους.

- Ενεργήστε ως
« Π ρ ο μ η θ ε υ τ ή ς - N P C »
(λαθρεμπόρος/διορθωτής
μαύρης αγοράς)
διαπραγματεύεται με τους
παίκτες (στο κατώφλι).
Πρέπει να εκλαμβάνεται
ως βοηθός (άτομο που
μπορεί να κινείται
ελεύθερα στην
«ακτινοβολία» / εμπόλεμη
ζώνη (ανοσία / έχει
προστασία / ξέρει πώς να
αποφύγει τον εχθρό)).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ε ΔΥΝΑΤΟ
ΤΗΤΑΑΝΑΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δείτε τη λίστα με ταφύλλα
χαρακτήρων.

Ομάδες (μυστικό)

- Προετοιμαστές: έχουν
πολλούς χρήσιμους
πόρους.

- Ανώτερη τάξη; κοινωνική
θέση, χρήματα,
πληροφορίες.

- Εργαζόμενοι: δεξιότητες.

- Μετανάστες: δεξιότητες
και μερικούς χρήσιμους
πόρους.

Σχεδιασμός χαρακτήρων

(δείτε το φύλλο
χαρακτήρων για
καθοδήγηση).

λεπτά)

1) Η GM επιλέγει έναν
χαρακτήρα για εσάς, (ή
τυχαία επιλογή).

2) Επιλέξτε ένα όνομα και
ένα χόμπι (κάτι που αρέσει
στον χαρακτήρα σας να
κάνει).

3) Δώστε στον εαυτό σας
έναν στόχο, κάτι που ο
πραγματικός σας εαυτός

θέλει να μάθει κατά τη
διάρκεια του λάρπα (κάτι:
προσωπικό/κοινωνικό).

4) Κάντε τις 8 επιλογές σας
σχετικά με την
προσωπικότητα του
χαρακτήρα σας, ώστε να
μπορείτε να μιλήσετε για
αυτό.

λεπτά)

Δημιουργήστε 4
προσωπικές ιστορίες,
γράψτε τις (συνοψίστε)

- Τι κάνατε όταν έγινε η
καταστροφή;

- Κάθε χαρακτήρας πρέπει
να έχει μια παιδική
ιστορία.

- Κάθε χαρακτήρας πρέπει
να έχει μια ιστορία που
σχετίζεται με τη δουλειά.

- Κάθε χαρακτήρας πρέπει
να έχει μια ιστορία για το
φαγητό.

λεπτά)

7) Η GM αποφασίζει (ή
επιλέγεται τυχαία):

- Ποιος είναι τραυματίας;
Κάντε τρεις χαρακτήρες
π λ η γ ω μ έ ν ο υ ς /
απενεργοποιημένους:

α) ένα χέρι δεμένο σε
σφεντόνα.
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β) ένα πόδι, δεν
λειτουργεί=σκύβει.

γ) κωφός από έκρηξη
βόμβας, φορέστε
ωτοασπίδες σε ολόκληρο
το larp..

δ) (Κρυφά) Ζητήστε από
έναν παίκτη με ταλέντο
στην υποκριτική να παίξει
σιγά σιγά ο πανικός,
ακόμα και ψυχωτικός στο
τέλος.

8) Επιλέξτε τυχαία έναν
χαρακτήρα (εκτός από τον
ήδη αποφασισμένο) που
ενεργεί για να μην μιλάει
αγγλικά (μόνο τη μητρική
του γλώσσα).

(20-30 λεπτά)
9) Η GM σας τοποθετεί
τυχαία σε μια ομάδα με
άλλους 4-5 χαρακτήρες.

Σημείωση: σε αυτό το
στάδιο: όλοι οι μη
αγγλόφωνοι χαρακτήρες
(!) δεν ανήκουν σε ομάδα
(απλώςπεριμένουν).

α) Στη μικρή ομάδα:
παρουσιάστε τον εαυτό
σας ο ένας στον άλλο:
Όνομα, επάγγελμα,χόμπι.

β) Οι περισσότεροι
χαρακτήρες σας
γνωρίζονται στη μικρή
ομάδα. Πως?

Δημιουργήστε μια ιστορία
για το πώς γνωρίζετε ο
ένας τονάλλον.

(Συμβουλές: Συγγενείς,
παιδικοί φίλοι, φίλοι,
δουλειά, χόμπι, γείτονες,
άλλες δημιουργικές ιδέες.
Δεν χρειάζεται να είστε
φίλοι,απλώς ξέρετε ποιος
είναι ο άλλος. Κάντε
περίληψη στην κάρτα
χαρακτήρασας.

ΜΕΤΑΤΟΑΙΧΝΙΔΙ:

Μετά τοπαιχνίδι (1-2ώρες)
1)Απευθείαςαφαίρεση
ρόλου όπως
περιγράφεται στο
εγχειρίδιο (σημαντικό).

1β) Σερβίρετεφαγητό και
ποτά (διάλειμμα
τουαλέτας).

Λίγος ελεύθερος χρόνος.

2)Αξιολογήστε τηνπτυχή
της ιστορίας (τι συνέβη,
συνοψίστε το)

3)Αξιολογήστε τηνπτυχή
τουπαιχνιδιού (το
ανταγωνιστικό μέρος)

->Μετρήστεπόρους.
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-> Συζητήστεποιος είχε
τον έλεγχο.

-> Συζητήστεποιοι
πέτυχαν τουςστόχους
τους.

-> Συζητήστεποιος ήταν ο
πιο δημιουργικόςπαίκτης.

4)Αξιολογήστε τη
μαθησιακή εμπειρία όπως
περιγράφεται στο
εγχειρίδιο.Υπήρχαν
έντονασυναισθήματα;
Νέασυναισθήματα;Τυχόν
πληροφορίεςπου
συνδέονται με
οποιαδήποτε ειδική
σκηνή/κατάσταση.Τι
έμαθα για τον εαυτό μου;

5)Προαιρετικό,αλλά
συνιστάται::Ανακαλέστε
το «ερωτηματολόγιο
αξιών»τωνπαικτών.
Συζητήστεπώς ενήργησε

ο χαρακτήραςσεσχέσημε
τις επιλεγμένες τιμές.Πώς
ένιωσες ναπαραβιάσεις
αυτές τις αξίες;

6)Προαιρετικά: εκτεταμένη
αξιολόγηση της
προσωπικήςανάπτυξης.
Βάλτε κάθε συμμετέχοντα
να κάνει ένα διαδικτυακό
«τέστπροσωπικότητας
των 5μεγάλων»και
συγκρίνετε με τον τρόπο
που επέλεξαν να
σχεδιάσουν τα
χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του
χαρακτήρα του.

ΕΚΤΥΩΣΗ ΈΓΓΡΑΦΑ

20 x (όσοι είναι οιπαίκτες) Ατομικάφύλλα χαρακτήρων
όσα χρειάζονται επιπλέον Κενάφύλλα χαρακτήρων
3 x Κανόνες για τουςπαίκτες
Όσοι είναι οιπαίκτες Ερωτηματολόγιοαξιών
5 x Λίσταπροσωπικών

χαρακτηριστικών
4x Ομάδες για το δέσιμο των

χαρακτήρων
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ (6-8ΩΡΕΣ)

ΒΗΜΑΤΑστοπαιχνίδι:

Εξηγήστε σε όλους τους
παίκτες ότι η καταστροφή
κλιμακώθηκε γρήγορα και
όλοι τρέχουννασώσουντη
ζωή τους στο καταφύγιο
(αυτό το κτίριο, αυτό το
δωμάτιο).

Περιγράψτε την
καταστροφή και γιατί θα
πεθάνουν αν φύγουν από
το δωμάτιο.

Αφήστε την ομάδα #1 (οι
περισσότεροι από αυτούς
δεν γνωρίζονται - δώστε
τους χρόνο να μιλήσουν
λίγο).

Περίπου 10 λεπτά
αργότερα, μπείτε στην
ομάδα #2 και #3.

Η χ ο γ ρ α φ ή θ η κ ε :
Πυροβολισμοί έξω, ήχοι
πολέμου, βόμβες. Μερικές
φορές κάποιος μπορεί να
χτυπήσει τα παράθυρα
και να προσπαθήσει να
μπει μέσα από τα
παράθυρα.

(Ίσως στα 30 λεπτά) Κόψτε
το ρεύμα, αφού
οργανωθούν οι τρεις
ομάδες.

(Ίσως στα 40 λεπτά)

Προσθέστε τους «μη
α γ γ λ ό φ ω ν ο υ ς
χαρακτήρες». Αφού ο
άλλος δέθηκε σωστά ή
οργανώθηκε (στοσκοτάδι).

Ο προμηθευτής NPC θα
εμφανιστεί μόνο την
πρώτη φορά που θα τον
καλέσουν οι παίκτες
(τηλέφωνο), μετά θα
εμφανιστεί όταν το
αποφασίσει ο GM.

Προμηθευτής NPC στην
πόρτα (ή στο παράθυρο):
«Θέλω να μιλήσω με τον
αρχηγό σου. Σας δίνω 15
λεπτά για να επιλέξετε
ένα».

Προμηθευτής NPC:
Προσφέρετε απρόθυμα να
πουλήσετε φαγητό/ποτό/
καφέ (για 3 άτομα) (για
ΠΟΛΛΑ χρήματα: 300).

(Οι παίκτες έχουν
χρήματα: 800, συνολικά (η
πιστωτική κάρτα είναι
άχρηστη).

NPC-προμηθευτής: Μπορεί
να πουλήσει χρόνο
τουαλέτας (χρήματα: 100).

Προμηθευτής NPC: Μπορεί
να πουλήσει εμβόλιο μίας
δόσης (για ΠΟΛΛΑ
χρήματα: 500 (η ομάδα
πρέπει να επιστρέψει
φαγητό εάν έχει πολύ λίγα
χρήματα).
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Προμηθευτής NPC: Οι
παίκτες ενημέρωσαν ότι
όλοι με μια ασθένεια (που
έχει το χρώμα στο δέρμα
τους (χρώμα κραγιόν) είναι
νεκροί μέσα σε 2 ώρες (αν
δεν υπάρχει εμβόλιο).

Αφήστε λίγο αέριο/κακή
μυρωδιά/καπνό θεάτρου
στο δωμάτιο.

Στο μέσον τουπαιχνιδιού:

Προμηθευτής NPC: Μπορεί
να πουλήσει τρόφιμα (για
έναάτομοπου θυσιάστηκε
σε εξωτερική σκλαβιά/
εμπορία/δωρεάοργάνων)

Προμηθευτής NPC: Μπορεί
να πουλήσει εμβόλιο μίας

δόσης (για ένα άτομο που
θυσιάστηκε σε εξωτερική
σκλαβιά/εμπορία/δωρεά
ο ρ γ ά ν ω ν ) .

Κοντά στο τέλος του
παιχνιδιού:

Ο προμηθευτής NPC
ενημερώνει ότι εάν ένα
(δύο;) άτομο/α δεν επιλεγεί
(μέσα σε 20 λεπτά) και
θυσιαστεί για δουλεία/
εμπορία/δωρεάοργάνων…
στρατιώτες θα μπουν και
θασκοτώσουν όλους.

Η GM σταματά το παιχνίδι
όταν έχουν επιλυθεί ή
παιχτεί αρκετές
κοινωνικές συγκρούσεις.





ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ LARP

www.europe4youth.eu/ancien_regime
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THE FALL OF ANCIEN RÉGIME

Αυτό το σενάριο βασίζεται
σε ιστορικούς χρόνους και
χαρακτήρες.Μας μεταφέρει
στην εποχή της Γαλλικής
Επανάστασης – στη
συνέλευση των Estates General,
κατά την οποία οι παίκτες
διαπραγματεύονται τη
μορφή ενός Συντάγματος
για τη Γαλλία. Η μοίρα της
Γαλλίας εξαρτάται από την
ικανότητα των τριών
Κτημάτων να επιτύχουν
συναίνεση σε βασικά πεδία,
διαφορετικά… οι δρόμοι
του Παρισιού θα γεμίσουν
αίματα. Μερικοί
χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς
ριζοσπαστικοποιούνται
εύκολα, κάποιοι τηρούν τις
ιδιότητές τους, κάποιοι

είναι αφοσιωμένοι στο να
θυσιάσουν τα πάντα για να
δικαιωθούν οι άνθρωποι. Η
αλλαγή είναι αναπόφευκτη,
ωστόσο το πώς θα αλλάξει
ο κόσμος, εάν η
Επανάσταση θα ξεσπάσει,
εξαρτάται από τους
παίκτες.

Το παιχνίδι μπορούν να
παιχτούν από 20-30 παίκτες
και τουλάχιστον 1 NPC που
θα εκτελέσει την
ψηφοφορία. Διαρκεί
περίπου 3-4 ώρες.
Προσθέστε τον χρόνο για
απολογισμό ανάλογα με τις
ανάγκες τωνπαικτών.
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Ευαισθητοποίηση σχετικά
με τη διαδικασία
ριζοσπαστικοποίησης ,
τις συνθήκες, τα αίτια και
τις συνέπειες,

Βιώστε και κατανοήστε τις
συνέπειες τηςδιαδικασίας
ριζοσπαστικοποίησης σε
ένα ασφαλές,
π ρ ο σ ο μ ο ι ω μ έ ν ο
περιβάλλον,

Βιώστε και κατανοήστε τις
ρίζες τηςβαθιάςπόλωσης
της κοινωνίας,

Προσομοίωση κοινωνικού
διαλόγου,

Επαναπραδιαπραγμάτευ
ση του κοινωνικού
συμβολαίου και
κατανόηση της βάσης του
πώς χτίζονται οι
δημοκρατικές κοινωνίες,

Αύξηση της κατανόησης
της κοινωνικής αλλαγής,
της δικαιοσύνης, των
συγκρούσεων και του
κοινωνικού διαλόγου.

ΟΚΟΣΟΣ

Do you hear the people sing?

Singing the song of angry man?

It`s the music of people

That will not be slaves again!

(Les Misérables)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι δρόμοι γίνονται
ανυπόμονοι και
θυμωμένοι. Ο λαός της
Γαλλίας ήταν
δυστυχισμένος και
αισθάνεται ότι ξεπλήρωνε
τα χρέη του βασιλιά που
προκλήθηκαν από την
ανικανότητα και την
απερισκεψία της
κυβέρνησής του, χωρίς να
λάβουν τίποταπίσω.

Και τι θέλουν σε
αντάλλαγμα; Η
αναγνώριση των
ελευθεριών και των
δικαιωμάτων τους, η
κατάργηση των
προνομίων των ευγενών
και των κληρικών, ο
μετριασμός της
φ ε ο υ δ α ρ χ ι κ ή ς
καταπίεσης. Θέλουν
πραγματικήαλλαγή.

Για να συζητήσουν για τις
μεταρρυθμίσεις, οι τρεις
Γενικοί Κτήματα - Κλήρος,
Ευγενείς και Κοινοί -
συγκεντρώθηκαν για να
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σχηματίσουν την
Εθνοσυνέλευση. Κανονικά,
τα δύο πρώτα κτήματα
συζητούν χωριστά από το
Τρίτο Κτήμα, αλλά οι
Κοινοί απαιτούν ανήσυχα
την ενοποίηση όλων των
κτημάτων και πέτυχαν τον
στόχο τους.

Σύντομα, τα τρία κτήματα
θα συνδυαστούν και θα
γίνουν η Συντακτική
Συνέλευση και θα
συζητήσουν και θα
ψηφίσουν για τα πιο
κρίσιμα ζητήματα που
αντιμετωπίζει η Γαλλία.

Θα καταλήξουν σε
συμφωνία ή θα
συνεχίσουν ναδιαφωνούν;
Οι αποφάσεις τους θα
εξοργίσουν τον γαλλικό
λαό ή θα τον εξοργίσουν;
Θα μεταρρυθμιστεί το
αρχαίο καθεστώς; Και το
πιοσημαντικό...

Θαγίνει επανάσταση;

ΗΜΗΧΑΝΙΚΗ

“Το "The Fall of Ancien Regime"
είναι ένα λάρπα θαλάμου
χωρίς περίπλοκους
μηχανισμούς. Η κύρια

δράση διεξάγεται σε μια
μεγάλη αίθουσα (μπορεί
να είναι μια τάξη) και ένα
διάδρομο (μπορεί να είναι
μια δεύτερη αίθουσα), που
είναι ένα προσομοιωμένο
Δικαστήριο, όπου
πραγματοποιήθηκε η
πραγματική Γενική
Συνέλευση των Κτημάτων,
που υιοθετούσε το Γαλλικό
Σύνταγμα.

Το παιχνίδι είναι κοντά
στον πραγματικό κόσμο.
Τα κύρια εργαλεία των
παικτών είναι η
δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η .
Μπορούν να ζητήσουν ο
ένας τον άλλον για
λογοδοσία υπογράφοντας
συμβόλαια ή ορκιζόμενοι
μπροστά σε μάρτυρες –
αυτό εξαρτάται από τη
δημιουργικότητά τους.

Οιπαίκτεςχωρίζονταισε 3
Κτήματα: Κλήρους,
Ευγενείς και Κοινούς. Οι
κληρικοί και οι ευγενείς
ξεκινούν τον πρώτο γύρο
των διαπραγματεύσεων
σε ένα δωμάτιο, ενώ οι
Κοινοί βρίσκονται στο
διάδρομο ή στο δεύτερο
δωμάτιο.

Κάθε χαρακτήρας έχει
στους στόχους του να
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συμπεριλάβει ορισμένα
θέματα στο σύνταγμα ή να
τα απορρίψει. Έτσι
υπολογίζονται οι πόντοι
για κάθεπαίκτη.

Ο μηχανικός για τις
συμφωνίες ψηφίζει.
Χρειάζεστε 2 ψηφοδέλτια
(τεφροδόχοι) – ένα για τους
κληρικούς και τους
ευγενείς και ένα για τις
ψήφους των Κοινοτήτων.
Αν το 1+2 Κτήμα ψηφίσει
για κάθε θέμα το ίδιο με το
3ο Κτήμα (Commoners)
μετράει ως συμφωνία. Για
κάθε θέμα μετράμε πόσες
συμφωνίες και διαφωνίες
υπάρχουν. Εάν μετά τον
δεύτερο γύρο της
ψηφοφορίας υπάρχουν
περισσότερες διαφωνίες
παρά συμφωνίες – έχουμε
επανάσταση. Εάν
υπάρχουν περισσότερες
συμφωνίες - έχουμε
ανάγνωση του
Συντάγματος στο τέλος
τουπαιχνιδιού.

Υπάρχει ένας μηχανικός
που εφαρμόζεται σε μια
μυστική πλοκή.Παρακαλώ
μην εξηγήσετε αυτόν
ακριβώς τον μηχανισμό
στους παίκτες, απλώς
αναφέρετε ότι "σε ειδικές
συνθήκες η GM μπορεί να

παίξει μια μουσική και να
αναφωνήσει ότι έχουν
συμβεί κάποια γεγονότα,
τα οποία θα αλλάξουν την
κατάσταση σε ένα
παιχνίδι δραστικά και οι
παίκτες πρέπει να
παίξουν μαζί". Μπορεί
επίσης να συμβεί, αυτή η
ειδική κατάσταση να μην
συμβεί.

Μυστικές πληροφορίες
(κοινή χρήση μόνο με
σχετικούς παίκτες):
μεταξύ των παικτών
υπάρχουν 4 συνωμότες
που κατέχουν το ¼ της
βόμβας ο καθένας. Εάν
καταφέρουν να βρουν ο
ένας τον άλλον
χρησιμοποιώντας έναν
μυστικό κωδικό
πρόσβασης («Αγοράστε
πιο γλυκά κάστανα στο
Place Pigalle») πρέπει να
έρθουν στο GM για να το
ενημερώσουν, να δείξουν 4
κομμάτια της βόμβας και
στη συνέχεια κατά την
ανάγνωση του
Συντάγματος στο τέλος
του παιχνιδιού η βόμβα
σκάει σκοτώνοντας τους
ευγενείς και τους
κληρικούς και η
επανάσταση ξεκινά. Για
την ενίσχυση της βύθισης,
ο ήχος της βόμβας
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παίζεται μαζί με το
επαναστατικό τραγούδι
από το μιούζικαλ «Les
Miserables». Ο GM εξηγεί σε
όλους ότι το παιχνίδι
τελείωσε, δεν υπάρχει
σύνταγμα και η
επανάσταση ξεσπά. Το
παιχνίδι τελειώνει
συμβολικά όταν όλοι
τραγουδούν το
επαναστατικό τραγούδι,
χτίζοντας οδοφράγματα
από καρέκλες ή
προσομοιώνοντας την
τρέλα στους δρόμους του

Παρισιού (εδώ λίγα NPC
είναι χρήσιμα).

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το παιχνίδι αποτελείται
από 3στάδια:

1) Μεγάλη έναρξη της
Γενικής Συνέλευσης του
Estates, χαιρετισμός από τον
GM που εξηγεί (στο
παιχνίδι) ποια είναι τα
κύρια θέματα για
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συζήτηση σχετικά με τη
μορφή τουσυντάγματος.

2) Ο πρώτος γύρος των
δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ω ν
ολοκληρώθηκε με την
πρώτη ψηφοφορία. Η GM
ανακοινώνει σε ποια
θέματα έχουν συμφωνήσει
τα Estates και ποια όχι.
(S)καθορίζει τη διάθεση
στους δρόμους του
Παρισιού (ή το πλήθος
εξοργίζεται - όταν οι
διαφωνίες επικρατούν σε
συμφωνίες μεταξύ των
Estates, ή οι Estates κατάφεραν
να ηρεμήσουν τους
δρόμους, αλλά οι
διαπραγματεύσεις δεν
έχουν τελειώσει).

3) Ο δεύτερος γύρος των
δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ω ν
ολοκληρώθηκε με την
τελική ψηφοφορία για τα
υπόλοιπα θέματα. Εδώ θα
αποκαλυφθεί αν εγκριθεί
το σύνταγμα (καμία
επανάσταση δεν
ξεσπάσει), ή υπάρχουν
πάρα πολλές διαφωνίες
και γίνει η επανάσταση. Σε
αυτό το στάδιο, σε
περίπτωση που οι
συνωμότες κατάφερναν
να βρουν ο ένας τον άλλον
και να αποκαλύψουν ότι
στον GM, εφαρμόζεται ο

μηχανικός τωνβομβών και
η επανάσταση ξεσπά
ακόμα κι αν τα Estates
κατάφεραν να
υιοθετήσουν ένα
σύνταγμα.

NPC ΡΟΛΟΙ

Το GM - το ηχείο στη
συναρμολόγηση είναι ο
μόνος άνευ όρων
απαραίτητος ρόλος NPC. Ο
GMδεν λαμβάνει μέροςστις
διαπραγματεύσεις,απλώς
εισάγει άλλα στάδια του
παιχνιδιού και επιλύει τη
μυστική πλοκή, εάν είναι
απαραίτητο.

Ο GM μπορεί να έχει
«βοηθούς» – 1-2 δημόσιους
αξιωματούχους (ένας από
ευγενείς,έναναπόαπλούς)
για να μετρούν τις ψήφους
ή/και να τονώνουν τις
διαθέσεις τωνπαικτών,αν
χρειαστεί.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ε ΔΥΝΑΤΟ

ΤΗΤΑΑΝΑΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ανατρέξτεστοπαράρτημα
αυτής της δημοσίευσης
για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε πλήρεις
περιγραφές των
Χαρακτήρων με
δ υ ν α τ ό τ η τ α
α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς .
Παρακάτω βρείτε ένα
παράδειγμα του τρόπου
κατασκευής του.

Όνομα - Nicolas de Condorcet

Κτήμα - II.Αρχοντιά

Επάγγελμα -φιλόσοφος

Γνωστός για / ως -
προοδευτικήστάση

Περιγραφή - Είστε
φιλόσοφος και
μαθηματικός που είναι
γνωστός για τις ισχυρές
απόψεις σε θέματα
κράτους. ένα αληθινό
προοδευτικό, φιλελεύθερο
μυαλό ανάμεσα στα
κτήματα των ευγενών και
τουκλήρου.Πιστεύετεότι η
κυβέρνηση πρέπει να είναι
ουδέτερη στα θέματα της
οικονομίας και να
συμμετέχει σε μεγάλο

βαθμό στη διασφάλιση
των πολιτικών
δικαιωμάτων.Πολίτες,στο
μυαλό σας, είναι όλοι οι
άνθρωποι του κράτους,
άνδρες και γυναίκες. Η
πλατφόρμα σας
περιλαμβάνει επίσης
λιγότερα προνόμια για
τους πλούσιους και
ισχυρούς και περισσότερη
ελευθερία για τους
α π λ ο ύ ς ,
συμπεριλαμβανομένης
της ελευθερίας του λόγου.

Περιγραφή συνωμοσίας -
δεν ισχύει

Θρησκευτικό δόγμα –
Καθολικό

Έννοια 1 - Ελευθερία του
λόγου -ΝΑΙ

Έννοια 2 - Διάκριση
εξουσιών -ΝΑΙ

Έννοια 3 - Κατάργηση
προνομίων -ΝΑΙ

Έννοια 4 - Δικαιώματα
ιδιοκτησίας γης για
αγρότες -ΝΑΙ

Έννοια 5 - Ισότητα των
γυναικών –ΝΑΙ
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Αντικείμενα

Ενθαρρύνονται τα μικρά
στοιχεία των κοστουμιών,
τα μουστάκια ή η
σ υ μ β ο λ ι κ ή
αναπαράσταση των
Κτημάτων. Οι παίκτες
μπορούν να τα φτιάξουν
μόνοι τους κατά τη φάση
της προετοιμασίας ή
μπορείτε να ετοιμάσετε
μερικά γενικά στηρίγματα
για όλους.

Επειδή όλοι οι χαρακτήρες
είναι άντρες (ιστορικά
τεκμηριωμένοι), μπορείτε
να πάρετε μερικές λευκές
περούκες,ρόμπες ή jabots.

Τόπος

Το παιχνίδι μπορεί να
παιχτεί σε 1 μεγάλο
δωμάτιο και διάδρομο ήσε
2 δωμάτια –
προσομοιώνοντας το
κεντρικό γήπεδο και τα
κουλούρια. Θα πρέπει να
είναι πολύ απλό, γενικό, με
ελάχιστα σημάδια
«νεωτερικότητας», αν και η
βύθιση θα επιτευχθεί
περισσότερο μέσω της

πλοκής παρά των
διακοσμήσεων.

Εξέλιξη χαρακτήρων

Οι παίκτες λαμβάνουν τις
περιγραφές των
χαρακτήρων τους (βλ.
παράρτημα). Τα κύρια
χαρακτηριστικά των
χαρακτήρων είναι
προκαθορισμένα, αλλά οι
χαρακτήρες μπορεί να
αλλάξουν ελαφρώς κατά
τηδιάρκειατουπαιχνιδιού
– να πείθονται από
κάποιον, να έχουν
διαφωτιστική στιγμή στο
παιχνίδι ή να βασίζονται
σε άλλους ρεαλιστικούς
λόγους.Τοπαιχνίδιαφορά
δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ι ς ,
επομένως οι παίκτες θα
πρέπει να κάνουν
συμβιβασμούς και να
ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν
ορισμένους από τους
στόχους τους.

Για εκτύπωση

- Κάρτες χαρακτήρων – βλ.
παράρτημα.

- Συμβολικήπαρουσίαση
της βόμβας (π.χ. Μια
ζωγραφιά της βόμβας,
εκτυπωμένη σε χαρτί Α4
και κομμένησε 4 κομμάτια))
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- Κάρτες ψηφοφορίας –
βλ.παράρτημα..

5. Κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού

Καθώς ο GM και οι NPC
προσπαθούν να
παρακολουθήσουν τη
δυναμική του παιχνιδιού -
αφήστε μερικά
προκλητικά σημεία για
συζητήσεις εάν οι παίκτες
δεν το κάνουν οι ίδιοι.
Ζεστάνετε τις συγκρούσεις
εάν δεν είναι αρκετά
ρεαλιστικό για εποχές
έντονης πόλωσης και
ριζοσπαστικοποίησης .
Φτιάξτε μερικές
επαναστατικές αφίσες,
κορδόνια που κρέμονται
από λάμπες κ.λπ. Κάντε
τους ανθρώπους να
πιστεύουν ότι κάτι
τελειώνει αναπόφευκτα,
ότι ο κόσμος δεν θα είναι
ποτέ ο ίδιος και από
αυτούς εξαρτάται πώς θα
μοιάζει.

6. Μετά το παιχνίδι
(debriefing)

Ανάλογα με το πόσο
έντονο ήταν το παιχνίδι,
τροποποιήστε το βάθος
και τη διάρκεια του
απολογισμού. Αρχικά,

ζητήστε από τους παίκτες
να κάνουν deroll, να
αποτινάξουν τους
χαρακτήρες τους, να
ρίξουν τα εμβλήματά τους,
να τεμαχίσουν κάρτες
χαρακτήρων (εάν είναι
εκτυπώσεις μίας χρήσης).
Ζητήστε να μείνετε σε έναν
κύκλο και να φωνάξετε τα
αληθινά τους ονόματα «Με
λένε…!».

Στη συνέχεια, ζητήστε από
τους συμμετέχοντες να
μιλήσουν ο ένας στον
άλλον ως ο εαυτός τους –
πηγαίνετε να ζητήσετε
συγγνώμη για
σ υ ν ω μ ο σ ί ε ς ,
κακομεταχείριση κ.λπ.
Βεβαιωθείτε ότι οι
συμμετέχοντες τα κλείνουν
στο παιχνίδι, επιλύουν,
εξηγούν και μην αφήνουν
νααιμορραγούν οι ίδιοι.

Εάν το παιχνίδι ήταν πολύ
έντονο κάντε ένα
διάλειμμα 30 λεπτών για
να ηρεμήσουν οι
άνθρωποι και να
επιστρέψουν στον εαυτό
τους. Παρακολουθήστε,
εάν κάποιος χρειάζεται
βοήθεια.

DEBRIEFING
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Πιθανά σημεία
συζήτησης:

Ξεκινήστε με ανοιχτές
ερωτήσεις για να
εντοπίσετε τα πιο
σημαντικά ζητήματα για
τους παίκτες: ποια ήταν η
πιο σημαντική στιγμή του
παιχνιδιού για εσάς; Τη
στιγμή που πραγματικά
βυθίστηκες στον
χαρακτήρα σου και
κατάλαβες κάτι βαθιά;
Ποιες ήταν οι πιο
χαρακτηριστικές σκηνές
πουθαθυμάστε.

Αυτο-ανάπτυξη: πώς
πέσατε ως χαρακτήρας
σας, ποια χαρακτηριστικά
χαρακτήρα θα θέλατε να
διατηρήσετε και ποια
απορρίπτετε, για τι
θαυμάζετε τον χαρακτήρα
σας κ.λπ.

Κ α τ α ν ό η σ η /
ενσυναίσθηση: πώς
μπήκατε στο ρόλο του
χαρακτήρα σας, ήταν
εύκολο να σκέφτεστε και
να συμπεριφέρεστε ως
χαρακτήρας σας, τι
καταλάβατε από την
προσωπικότητα του
χαρακτήρα σας, πώς
εξελίχθηκε ο χαρακτήρας
σας κατά τη διάρκεια του

παιχνιδιού; Μπορείτε να
ζητήσετε από τους
συμμετέχοντες να
καθίσουν ήσυχοι και να
ζ ω γ ρ α φ ί σ ο υ ν /
περιγράψουν την εξέλιξη
του χαρακτήρα τους.
Μπορεί ναείναι ένασχέδιο,
ένα σχέδιο ή μια ιστορία
(αφήγηση ιστορίας).

Δ ι α δ ι κ α σ ί α
ριζοσπαστικοποίησης :
ποιες διαδικασίες/
φαινόμενα περιέγραφε
αυτό το παιχνίδι; Τι ήταν
αυτό το παιχνίδι;
(μπορείτε να σημειώσετε
τις απαντήσεις τους στο
flipchart) Τι θα συνέβαινε, εάν
(εδώ αναφερθείτε σε
χαρακτηριστικά γεγονότα
από το παιχνίδι, π.χ. εάν ο
επίσκοπος δεν πρόδιδε το
Κτήμα τους); Τι μας λέει
αυτή η ιστορία για τις
κοινωνικές συγκρούσεις /
πόλωση /
ριζοσπαστικοποίηση;



I understood how easily it is to fall
under categorical thinking and turn

others into objects, or obstacles on the
way to the ideal world. It is when I

realised that my character’s whole life
was defined by the cause - essentially

just one.
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Αποτελέσματα

Αποτελέσματα έρευνας –
ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν
στο πλαίσιο 3 ετών προ-
δοκιμών και δοκιμών
σεναρίων edu-LARP 2019-2021.
Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, έχουμε συλλέξει
περισσότερες από 70
ιστορίες από το
δ ι α δ ι κ τ υ α κ ό
ερωτηματολόγιο, 21
ιστορίεςαπό 2συνεντεύξεις
ομάδων εστίασης, 94 από
π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
διαδικασιών απολογισμού.
Έχουμεπαίξει 5σενάρια edu-
LARPs πάνω από 30 φορές με
διάφορες κοινωνικές

ομάδες, σε 4 διαφορετικές
χώρες, σε online και offline
ρυθμίσεις.

Η έρευνα ήταν κυρίως
ποιοτική, επομένως γεμάτη
με πιθανές προκαταλήψεις
έκθεσης, επιρροή
ερευνητών (που
συμμετείχαν οι ίδιοι στη
διαδικασία) ή αποτέλεσμα
περιορισμένου δείγματος
που αποτελείται από
παίκτες των σεναρίων edu-
LARP. Η περίοδος συλλογής
δεδομένων έπρεπε να
αναβληθεί και στη συνέχεια
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να παραταθεί λόγω της
έκρηξης της πανδημίας
covid-19, με αποτέλεσμα η
κοινοπραξία να μην
μπορεί να διοργανώσει
πρόσωπο με πρόσωπο
εκδηλώσεις. Αφού
συνεχίσαμε την έρευναστο
διαδίκτυο, λαμβάνουμε
υπόψη ότι αυτό μπορεί να
επηρέασε και τα
αποτελέσματα. Ωστόσο,
τα δεδομένα που
συλλέγονται κατά τη
διάρκεια δοκιμών και
συμβάντων LARP
χρησιμεύουν ως ισχυρό
ερευνητικό υλικό,
υποδεικνύοντας ισχυρές
και μη αναστρέψιμες
αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν από
τους ερωτηθέντες.

Τα συμπεράσματα και η
ανάλυση προέρχονται
από δεδομένα που
συλλέχθηκαν με διάφορες
τεχνικές, στις οποίες
έλαβαν μέρος διαφορετικά
μεγέθη δείγματος:Περίπου
70 συμμετέχοντες από 250
συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο, 21
έλαβαν μέρος σε ομάδες
εστίασης και όλοι έλαβαν
μέρος σε απολογισμούς, οι
οποίοι παρατηρήθηκαν
από τα NPC . Τα
διαγράμματα και τα

δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α
προέρχονται από ένα
δ ι α δ ι κ τ υ α κ ό
ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο .
Ποιοτικές ερμηνείες,
τυπολογίες και συγκρίσεις
– από συνεντεύξεις σε
ομάδες εστίασης,ατομικές
συνεντεύξεις και
παρατηρήσεις NPC –
εργαζόμενοι για νέους,
συντονιστές. Μπορεί να
μην αντικατοπτρίζουν
απόψεις και εντυπώσεις
όλων των δειγμάτων
δοκιμής.

Προσκαλέσαμε σε
εκδηλώσεις edu-LARP νέους
και νέους εργαζόμενους με
κίνδυνο διακρίσεων,
π ε ρ ι θω ρ ι ο π ο ί η σ η ς ,
εμπλεκόμενοι σε
πολωμένους λόγους, με
συμπαγείς απόψεις και σε
κατάσταση σχετικής
στέρησης. Δηλαδή, άτομα
από διάφορες στιγμές της
κ λ ί μ α κ α ς
ριζοσπαστικοποίησης .
Σκόπιμα, πολλοί
συμμετέχοντες δεν ήταν
πολύ μακριά σε αυτό – με
προηγούμενα επεισόδια
επιθετικότητας,ανήκαν σε
μαχητικές ομάδες ή
ανοιχτά ξενοφοβικοί,
ομοφοβικοί κ.λπ. Οι
συμμετέχοντες ήταν πολύ
διαφορετικοί. Μεταξύ των
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συμμετεχόντων, γενικά με
λιγότερες ευκαιρίες, μόνο
λιγότερο από το 15% ήταν
άτομα με πλήρεις
δυνατότητες, που
συμμετείχαν σε αυτό ως
ευκαιρία να ταξιδέψουν.

Τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν από δοκιμές
5 σεναρίων edu-LARP
χωρίζονται σε διάφορες
ενότητες:

1) δεδομένασχετικάμε την
αποτελεσματικότητα των
μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ώ ν
χαρακτηριστικών του edu-
LARP (εμβύθιση, ροή,
συναισθηματική εμπλοκή)
και

2) δεδομένασχετικάμε την
αποτελεσματ ικότητα
όσον αφορά τα
( ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά )
αποτελέσματα και τον
αντίκτυπο στις ακόλουθες
διαστάσεις:

1. Αυξημένο επίπεδο
ενσυναίσθησης και
κατανόησης μοτίβων,
συλλογισμών και
συμπεριφορών από όλες
τις πλευρές των
κο ι νων ι κοπολ ι τ ι κών
συγκρούσεων,

2. Αυξημένη αυτενέργεια,
α υ τ ο -
αποτελεσματικότητα ,
αυτοπεποίθηση που
συνδέεται με την αίσθηση
του ανήκειν στην
κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο λ ι τ ι κ ή
κοινότητα ή σύστημα με
αποτέλεσμα τη λεκτική
έκφραση και την
πραγματοποίηση των
αναγκών με νόμιμα μέσα
για την επίτευξη
κοινωνικήςαλλαγής,

3. Αύξηση της
κατανόησης του ρόλου
κάποιου σε μια κοινότητα/
κοινωνία διαφορετικών
ομάδων και ατόμων.

:

Περίληψη των
αποτελεσμάτων

Συμπερασματικά, το edu-
LARP έχει ισχυρό δυναμικό
να επηρεάσει βαθιά τις
στάσεις των ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που δημιουργούν
εμπόδιο ασυλίας από τις
δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς
ριζοσπαστικοποίησης :
ενσυναίσθηση (σε
διάφορα επίπεδα),
αυτοαποτελεσματικότητα
και ενδυνάμωση, αίσθηση
τουανήκειν καιρόλοςστην
κοινωνία. Οι ιδιαίτερες
γνώσεις σχετικά με τη



Page 143

κε
φ
άλ
αι
ο
5:

νομιμοποίηση της βίας
εμβαθύνονται κατά τη
διάρκεια της
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς
διαδικασίας με τη χρήση
LARP, όπου αναπτύσσεται η
αυτοσυνείδηση σχετικά με
τις στάσεις και τις
συνέπειές τους.

Η επιλογή του κατάλληλου
σεναρίου για
συμμετέχοντες από
διάφορα επίπεδα
δ ι α δ ι κ α σ ί α ς
ριζοσπαστικοποίησης
είναι πολύ σημαντική.
Πολλές καταστάσεις εντός
του παιχνιδιού μπορεί να
ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ ο υ ν
προηγούμενες εμπειρίες,
να ξεκινήσουν γνωστά
σενάρια συμπεριφοράς
που μπορεί να οδηγήσουν
σε πιθανώς επικίνδυνες
καταστάσεις. Είναι
απόφαση ενός
εργαζομένου για νέους να
επιλέξει το κατάλληλο
εργαλείο, ρίξτε μια ματιά
στις προτάσεις μας δίπλα
στις περιγραφές των
εργαλείων.

Πώς το edu-LARP βοηθά στην
απόκτηση των
α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ω ν
“συμπεριφορώνανοσίας”:

η ροή και η εμβύθιση
βοηθούν στο να μπείτε σε

μια κατάσταση «βαθιάς
μάθησης»,

Προκειμένου να επιτευχθεί
αυτό, τα εργαστήρια πριν
από το LARP είναι
απαραίτητα (συντονισμός
της δυναμικής ομάδας,
επιτρέποντας στους
ανθρώπους να
αισθάνονται άνετα μεταξύ
τους, καθώς και ανάπτυξη
των χαρακτήρων τους στο
παιχνίδι, αλλαγή
εμφάνισης, εξάσκηση στο
να είναι μέσα στο
χαρακτήρα),

Ο καλά σχεδιασμένος
απολογισμός και η
δ ι α γ ρ α φ ή
διαδραματίζουν κρίσιμο
ρόλο στη μάθηση και τη
μεταφορά – δεν αρκεί να
κ α τ ο ν ο μ ά ζ ο υ μ ε
π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν α
φαινόμενα, αλλά και να
συζητάμε την ουσία και
τον αντίκτυπό τους στον
εαυτό μας,

Οι παίκτες έχουν τη
δυνατότητα να
επεκτείνουν το εύρος της
ενσυναίσθησης σε άλλους
ανθρώπους, καθώς και να
αυξήσουν το επίπεδο
ενσυναίσθησης και
κατανόησης των μοτίβων,
της λογικής και των
συμπεριφορών από όλες
τις πλευρές των
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συγκρούσεων,

Οι παίκτες έχουν
δυνατότητες να
αναπτύξουν και να
εξασκήσουν την αυτο-
διαχείριση, την αυτο-
αποτελεσματικότητα, να
α π ο κ τ ή σ ο υ ν
αυτοπεποίθηση,

οι παίκτες
αναπτύσσονται και
παίζουν με την αίσθηση
ότι ανήκουν στην
κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο λ ι τ ι κ ή
κοινότητατωνανθρώπων,
π α ρ α τ η ρ ώ ν τ α ς
ανθρώπους πίσω από τα
συστήματα,

οι παίκτες
π ε ι ρ α μ α τ ί ζ ο ν τ α ι
διάφορες λύσεις για
κοινωνικά προβλήματα,
τρόπους επίτευξης
κοινωνικής αλλαγής,
παρατηρώντας τις
συνέπειες των
αποφάσεών τους σε
πραγματικό χρόνο, σε ένα
ασφαλές και ελεγχόμενο
περιβάλλον, με πλήρη
μέτρα ασφαλείας και
πρόσβαση σε
επαγγελματίες,

οι παίκτες εντοπίζουν και
εμβαθύνουν σύνθετες
κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,

προβληματίζονται για τη
νομιμοποίησητηςβίας και
αναπτύσσουν ηθικούς
κώδικες που εμποδίζουν
τη χρήση της,

Οι παίκτες αναπτύσσουν
κατανόησητουρόλουτους
σε μια κοινότητα/κοινωνία
διαφορετικών ομάδων και
ατόμων.





Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί την εκπαιδευτική βάση, τη διαδικασία
οργάνωσης και αρκετές εφαρμογές εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Live Action Role Playing στο πλαίσιο διαδικασιών βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

Είναι αφιερωμένο σε εργαζομένους νεολαίας, εκπαιδευτικούς,
παιδαγωγούς και όλους όσους εργάζονται με νέους σε τυπικά ή
μη τυπικά εκπαιδευτικάπεριβάλλοντα.

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία εταίρων στο
πρόγραμμα Erasmus+ (στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της
νεολαίας) «DiveIN - ανάπτυξη μεθοδολογίας eduLARP για την
πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων» το
2019-2020.
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