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Niniejszy podręcznik wyjaśnia podstawy edukacyjne, proces organizacji i
zastosowania metody eduLARP w kontekście procesów radykalizacji młodzieży.

Przeznaczony jest dla osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli, pedagogów i
wszystkich, którzy pracują z młodzieżą w formalnych lub pozaformalnych instytucjach
edukacyjnych.

Podręcznik został stworzony przez konsorcjum partnerów w ramach Programu
Erasmus+ (partnerstwa strategiczne w obszarze młodzieży) „DiveIN – opracowanie
metodologii eduLARP w celu przeciwdziałania przemocowej radykalizacji młodzieży”
w latach 2019-2020.
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W świetle obserwowanego wzrostu
tendencji populistycznych, polaryzacji i
radykalizacji w Europie, partnerskie
konsorcjum projektu „DiveIN”
postanowiło podjąć działania
edukacyjne zapobiegające ich
negatywnym skutkom, czyli braku
akceptacji dla przemocy w sferze
publicznej. W tym celu postanowiliśmy
zaprojektować, przetestować i
dostosować metodologię edukacyjnych
larpów (Live Action Role Playing) w celu
uwzględnienia różnych etapów procesu
radykalizacji wśród młodych ludzi.
Podjęto decyzję o przyjęciu radykalizacji
jako zasadniczo neutralnego zjawiska,
zawierającego postawy znane

aktywnym obywatelom: determinację,
aktywność i wytrwałość w zmianie
rzeczywistości niesprawiedliwego
status quo. W pewnych warunkach ta
determinacja może się jednak stać
dobrym podłożem dla skrajnych idei,
które mogą przerodzić się w akceptację
przemocy, jako usprawiedliwienie dla
większej sprawy. W tym kontekście
metodologia eduLARP może zdziałać
wiele dobrego, aby zapobiegać, a także
radzić sobie z procesem radykalizacji,
jej źródłami i konsekwencjami.
Zapraszamy do zapoznania się z
podstawami metodologii i
zainspirowania się gotowymi
scenariuszami edukacyjnych larpów.

KONTEKST



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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ROZDZIAŁ I

BADANIE RADYKALIZACJI

RODZAJE RADYKALIZMÓW

Konsorcjum partnerskie projektu
„DiveIN” postanowiło zastosować i
dostosować metodologię eduLARP, aby
zająć się różnymi momentami procesu
radykalizacji wśród młodych ludzi, z
ogólnym celem zapobiegania
przemocy, uznając radykalizację za
zjawisko zasadniczo neutralne.
Uczestnicy eduLARP mogą jako
bohaterowie odkrywać różne podejścia
do życia i doświadczać konsekwencji
wdrażania swoich przekonań. W
fikcyjnym świecie gracz może badać
złożone zagadnienia jako „zewnętrzny”
byt (odgrywana rola/postać) wraz z
innymi osobami w bezpiecznych
warunkach. Strategia interwencji
zakłada, że uczestnicy spotykają się z
odpowiednią odpowiedzią na wybrane
etapy procesu radykalizacji, poprzez:

1. nabycie głębszej empatii
pozwalającej na nawiązywanie

kontaktów, odnoszenie się do
rzeczywistych sytuacji i ich
rozumienie, co ostatecznie
zapobiega szkodliwym praktykom i
przekonaniom prowadzącym do
przemocy,

2. poszukiwanie alternatywnych
środków politycznych w celu
osiągnięcia zmiany, zapobieganie
usprawiedliwianiu przemocy
politycznej,

3. zapobieganie alienacji społecznej,
nauka radzenia sobie z
różnorodnością i znajdowanie celu
w społeczeństwie.

Podejście to opierało się na badaniu
modeli i badań radykalizacji i
deradykalizacji, wśród których przyjęto
2:
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+ Model 3N radykalizacji
prowadzącej do przemocy („Need,
Narrative, Network”),

+ Model Moghaddam („Schody do
terroryzmu”).

Poniżej łączymy te dwa podejścia.

PRZYJĘTE MODELE
RADYKALIZACJI

WYZWALACZE RADYKALIZACJI

Modele, które konsorcjum
zdecydowało się przyjąć, przyjmują
radykalizację jako proces wyzwalany
przez różne czynniki na kilku etapach
rozwoju. Czynniki zwiększające
podatność na kolejne etapy
radykalizacji mogą występować na
następujących poziomach osobno lub
w powiązaniu:

1. Indywidualny – można postrzegać
swoją sytuację jako pokrzywdzoną
(względnie lub obiektywnie),
przechodzić kryzys tożsamości,
poszukiwać celu, kwestionować
przekonania i wartości. Również
wiek i płeć,wcześniejsze szkolenie
wojskowe, przeszłość kryminalna,
alienacja społeczna, zdrowie
psychiczne itp. mogą wpływać na
proces;

2. Relacyjny – można znaleźć się w
jednorodnej grupie rówieśniczej
faworyzującej silne przekonania,
w której ważną rolę odgrywa
perspektywa płci;

3. Społeczność mezosystemowa –
można żyć w odizolowanych
społecznościach, tzw. subkulturze
radykalizacji;

4. Egzosystemowy – zobaczymy
ogólnie skorumpowane państwo,
słabe instytucje, odwracające się
przeciwko niemu jednostki, z
łatwością usprawiedliwiające
radykalne środki;

5. Makrosystemowe – wartości
kulturowe lub ideologie, które
kształtują podstawowe poziomy;

POZIOMY RADYKALIZACJI

Proces rozpoczyna się, kiedy jednostka
widzi swoje położenie jako relatywnie
niekorzystne (sytuacja materialna,
społeczna, polityczna).

PARTER: Psychologiczna Interpretacja
Materialnych Warunków

Postrzeganie sprawiedliwości i
sprawiedliwego traktowania odgrywa
ważną rolę w identyfikacji własnej
sytuacji. Obiektywne czynniki
materialne, marginalizacja społeczna,
niska integracja, edukacja itp. mogą
wywołać ten proces, ale dowody
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radykalizacji
wskazują, że to relatywne
postrzeganie, psychologiczna
interpretacja czyjejś sytuacji
(postrzeganej jako niekorzystnej,
nieuczciwej, niesprawiedliwej)
wyzwala radykalizację.

PIERWSZE PIĘTRO: Dostrzegane opcje
walki z niesprawiedliwym
traktowaniem

Można szukać możliwości
przezwyciężenia negatywnej sytuacji
w systemie lub obok niego.
Poszukiwanie opcji idzie w parze z
doprecyzowaniem postulatów,
zdobyciem poparcia lub odrzuceniem.
Społeczeństwo obywatelskie zwykle
podejmuje działania przeciwko
niesprawiedliwemu traktowaniu,
gromadząc zasoby i projektując
działania.

DRUGIE PIĘTRO: Wypieranie agresji

Osoby, które rozwijają gotowość do
fizycznego przeniesienia agresji na
grupy zewnętrzne, definiują wroga,
obwiniają grupę/system/organizację
za poszkodowaną sytuację i aktywnie
poszukują możliwości wyzwolenia tej
agresji w końcu opuszczą drugie
piętro. piętro i wspinaj się po
kolejnych stopniach, aby spróbować
przeciwdziałać postrzeganym
wrogom.

TRZECIE PIĘTRO: „Zaangażowanie
moralne”

Moralność staje się wewnętrzną
sprawą w obrębie własnej grupy,
wyrastającą wokół ideologii
identyfikującej stan idealny, kto może
być jego częścią, a kto nie może.
Uzasadnienia moralne służą
określeniu tych różnic, a także
określeniu działań niezbędnych do
osiągnięcia znaczenia.

CZWARTE PIĘTRO: Utrwalenie
myślenia kategorycznego i
postrzegana legitymizacja organizacji
terrorystycznej

Kategoryzacja społeczna to potężny
proces psychologiczny, który może
prowadzić do faworyzowania grupy
wewnętrznej i dyskryminacji poza
grupą, nawet jeśli podstawa
kategoryzacji jest trywialna w
kontekście rzeczywistym . Na
czwartym piętrze jednostki rozwinęły
złożoną „narrację” (model 3N) –
niejako ideologię. Narracja
ideologiczna dostarcza moralnych
uzasadnień, które czynią przemoc
akceptowalną, a nawet pożądaną
wobec członków grupy obcej.

Przemoc będziemy definiować
szeroko, od fizycznej, psychologicznej,
ekonomicznej, systemowej po
przemoc symboliczną przejawiającą
się w każdej próbie narzucenia
własnych wartości, przekonań,
ideologii.
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Ludzie angażują się w wiele
manewrów poznawczych, aby
postępować z nieetycznymi
zachowaniami bez samooskarżania
się. Na przykład zachowanie
nieetyczne wydaje się dopuszczalne,
gdy ofiary są odczłowieczane
(uważane za istoty gorsze) i gdy
przemoc jest moralnie
usprawiedliwiona przez
przedstawianie jej jako szlachetnej i
ważnej sprawy.

Dlatego osoby popierające przemoc
będą prawdopodobnie szukać
towarzystwa osób o podobnych
przekonaniach ideologicznych.
Ponadto, dołączając do grupy osób o
podobnych poglądach, stosowanie
przemocy jest społecznie tolerowane.

PIĄTE PIĘTRO: Akt terrorystyczny i
mechanizmy hamujące omijanie
Dokonanie

aktu przemocy wymaga dystansu
psychicznego od ludzi, przeciwko
którym akcja jest skierowana.
Jednostki wspierane przez grupę
aktywnie budują mechanizmy
hamujące pomagające im w tym akcie
postrzeganym jako szlachetny,
ofiarny, znaczący, moralnie
uzasadniony.

Oparta na tych modelach strategia
interwencji wymaga działań
prewencyjnych, zwłaszcza
nastawionych na pracę z nami-nimi,

myślenie, kategoryzację,
interobiektywizm i sprawiedliwość.

EDULARP JAKO ROZWIĄZANIE

Pięć scenariuszy eduLARP zostało
stworzone w celu rozwiązania tych
strategii:

+ On the Way Edinu – piąta fala
migracji w postapokaliptycznym
świecie, badająca różne sposoby
osiągnięcia zmiany społecznej,
empatyzująca z różnymi grupami.

+ Trapped aka „Siege of Gimle” –
kwestionowanie i badanie
wartości społeczności, praca z
wyobcowaniem, integracją i
różnorodnością, pod wpływem
stresu społecznego/
emocjonalnego.

+ Polytropia – badanie granic
człowieczeństwa, przemoc
systemowa, środowisko
totalitarne, role społeczne.

+ School Council – osiągnięcie
zmiany politycznej poprzez
dostępne struktury.

+ The Fall of Ancien Régime -
projektowanie nowej umowy
społecznej w dobie przewrotu
oraz nieuniknionej zmiany w
silnie spolaryzowanym
społeczeństwie.
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ROZDZIAŁ 2

EDUKACYJNE PODEJŚCIE
DO LARPA

EduLARP można analizować jako
metodę edukacyjną opartą na
odgrywaniu ról, aktorstwie i
eksperymencie, do której odnoszą się
klasyczne metody ewaluacji.

Larp pojawił się w latach 70. jako
skrzyżowanie dramatu
improwizacyjnego i gry fabularnej.
Podczas larpa gracze wcielają się w
postać w scenariuszu fikcyjnych lub
historycznych wydarzeń. Imersja, jaką
larp wyzwala w swoich uczestnikach,
wzbudziła zainteresowanie
edukatorów, którzy zaczęli ją
wykorzystywać do pogłębienia
doświadczenia edukacyjnego.

W ostatnich latach nauczyciele i
naukowcy w Skandynawii, Europie
Wschodniej i Stanach Zjednoczonych

rozpoczęli eksperymenty z włączeniem
edukacyjnego larp (eduLARP) do klasy z
obiecującymi wynikami (Peterson i
Vanek, 2016).

Różni aktorzy w obszarze młodzieży i
edukacji pozaformalnej również przyjęli
i zaadaptowali tę metodologię, aby
rozwijać nie tylko wiedzę na temat
złożonych zagadnień wśród młodych
uczestników. Ponadto daje wolną i
bezpieczną przestrzeń do pracy nad
zagadnieniami wartości, etyki, postaw
społecznych, systemów politycznych i
społecznych, zjawisk nierówności,
dyskryminacji, antagonizmów
grupowych, efektów psychologii
społecznej i wielu innych. EduLARP
staje się potężnym, a zarazem bardzo
wymagającym narzędziem edukacji
pozaformalnej w zakresie młodzieży.
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EDUKACYJNE CECHY
METODOLOGII EDULARP LEŻĄ W
ICH ISTOCIE:

+ uczenie przez doświadczenie
(experiential learning),

+ uczenie przez działanie i stawanie
się (learning by doing and
becoming),

+ wysokie zaangażowanie
emocjonalne,

+ głęboka imersja tworząca „flow”,

+ ukazywanie związku
indywidualnych doświadczeń z
procesami społeczno-
politycznymi,

+ rozwijanie praktycznych
kompetencji radzenia sobie z
wyzwaniami,

+ zwiększeniem poczucia własnej
skuteczności, pewności siebie i
poczucia wspólnoty.

Co więcej, badania efektywności
eduLARP wykazują duże znaczenie
metod dla młodych ludzi z niższych
środowisk społeczno-ekonomicznych
oraz dla uczniów z trudnościami
społecznymi, umysłowymi i
trudnościami w uczeniu się (tacy
studenci stanowią 30% uczniów w
Østerskov Efterskole, wyższa niż
duńska średnia krajowa [Hyltoft,
2008]). Wyniki te pokazują moc
eduLARP we wspieraniu integracji.

Korzystanie z eduLARP w szkołach
znacznie zwiększa zaangażowanie
uczniówwmateriał, ich pasję do nauki
oraz ich zdolność do dyskutowania i
prezentowania złożonych materiałów
rówieśnikom, co jest ważne dla
długoterminowego sukcesu
akademickiego (Peterson & Vanek,
2016 Mochocki, 2013; Bowman i
Standiford, 2015).

Skuteczność eduLARP jest również
zgodna z niektórymi z
najnowocześniejszych teorii
edukacyjnych, takimi jak teoria
uczenia się przez doświadczenie
Kolba. Kolb twierdzi, że uczniowie
najlepiej uczą się, gdy mają szansę
zdobyć wiedzę poprzez
doświadczenie, a następnie
zastanawiać się i teoretyzować w
oparciu o to doświadczenie. Uczenie
się jest zatem procesem aktywnym, a
nie pasywnym (Kolb, 2014). EduLARP
jest wzorową formą uczenia się przez
doświadczenie, ponieważ pozwala
uczniom doświadczać przedmiotu,
który studiują, w sposób, który jest dla
nich odpowiedni i angażujący.

Aby wyjaśnić, jak dokładnie ludzie
uczą się podczas eduLARP, spójrzmy
wstecz na teorie uczenia się opisujące
procesy i mechanizmy uczenia się w
okolicznościach i warunkach eduLARP.
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OSTRZEŻENIE! TREŚCI
AKADEMICKIE!

Aby wyjaśnić, w jaki sposób ludzie
uczą się w larp, wybrano sześć teorii:

1. rozwój poznawczy,

2. społeczną teorię poznawczą,
teorię

3. społecznego uczenia się,

4. społeczno-kulturową perspektywę
uczenia się,

5. teorię własnej skuteczności,
teorię

6. przepływu wyjaśniającą imersję.

ROZWÓJ POZNAWCZY

Teoria autorstwa Jeana Piageta (1936)
wyjaśnia, w jaki sposób
doświadczanie świata strukturyzuje
reprezentacje mentalne – modele,
schematy w naszych umysłach,
tworzące podstawowe rozumienie
świata i postaw.

Doświadczanie świata w jego
złożoności dostarcza do naszych
mózgów zestawu informacji, które
wymagają uporządkowania. Mózg
ludzki organizuje je w kilka
schematów - mentalnych
reprezentacji doświadczanego świata.
Im więcej doświadczamy, tym bardziej

złożone i powiązane są nasze
schematy. Piaget zakłada, że
przechowujemy te mentalne
reprezentacje świata i stosujemy je,
gdy mózg sygnalizuje swoją
konieczność. Jak to się stało?

Im więcej schematów przyjmujemy,
tym bardziej muszą one być ze sobą
powiązane, aby stworzyć spójną wizję
świata i uniknąć dysonansów.
Istniejące schematy pomagają nam
radzić sobie z nowymi sytuacjami,
rozumieć je i reagować na nie. Ale
zmienią się, gdy nadejdzie
nieunikniona niewiadoma.
Pierwszym etapem tej zmiany jest
asymilacja – staramy się wykorzystać
istniejący schemat (powstały w
podobnych sytuacjach w przeszłości)
do zrozumienia i odpowiedzi na nową
rzeczywistość. Po drugie,
dostosowanie ma zastosowanie, gdy
istniejący schemat nie działa i musi
zostać zmieniony, dostosowany,
zmodyfikowany w oparciu o inne
schematy lub jego wariację. Trzeci to
równoważenie, internalizacja nowo
opracowanego schematu, czyli
poszerzanie zakresu rozumienia
świata. Jednak zrozumienie może nie
być takie samo, jak rozumienie innych
osób w tej samej sytuacji.

W eduLARPach doświadczamy
zupełnie nowych sytuacji, starannie
zaprojektowanych, których nie
mielibyśmy możliwości doświadczyć
mieszkając tam, gdzie się urodziliśmy,
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a przynajmniej w jednym okresie
życia. Jesteśmy uchodźcami,
zakładnikami, królami, rycerzami,
chłopami, kupcami, migrantami itd.
Narażenie na te sytuacje, stany
psychiczne, nawet obiektywne (choć
symulowane) warunki, tworzy system
radzenia sobie - schematy, które
można by zastosować, jeśli cokolwiek
rezonuje stanie się w przyszłości.

Jak to wpływa na proces radykalizacji?
W zależności od dopasowania
osobowości gracza, doświadczeń
życiowych, postaw i cech charakteru
granej postaci może to skutkować
różnymi wynikami.

Możemy spodziewać się
samorealizacji, po głębokim
doświadczeniu wpłynięcia do
emocjonalnego garnka postaci
„obcej”, nieznanej, a nawet uprzedzeń
wobec i rozumiejących racji, motywów
zachowań, korzeni pewnych
przekonań. Możemy też oczekiwać
głębszego zrozumienia siebie.
Wartości, przekonania, założenia,
także uprzedzenia. Możemy
spodziewać się wypracowania
określonych strategii adaptacyjnych
opartych na wnikliwej refleksji i
konfrontacji z różnymi opcjami. Także
strategie radzenia sobie bezpośrednio
w życiu, np. strategie integracyjne czy
sposoby organizowania życia
społecznego w społeczności. Możemy
oczekiwać różnych wyników

edukacyjnych, w tym głębokiego
przemyślenia naszego rdzenia.

SPOŁECZNA TEORIA POZNAWCZA

Ta kładzie nacisk na społeczny
kontekst uczenia się. Zaobserwowano,
że skuteczne uczenie się ma miejsce,
gdy jednostka znajduje się w
kontekście społecznym i jest zdolna
do angażowania się zarówno w
dynamiczne, jak i wzajemne
interakcje między ludźmi,
środowiskiem i zachowaniem
(LaMorte 2016). Oznacza to, że ludzie
uczą się nie tylko na podstawie
własnych doświadczeń, ale także
obserwując działania innych i
rezultaty tych działań, tworząc dla
siebie świadomy proces uczenia się.
Proces ten obejmuje wyznaczanie
celów, samoobserwację, samoocenę i
samowzmacnianie.

Do tej teorii należy również cytat
„przekonania ludzi na temat ich
zdolności mają głęboki wpływ na te
zdolności”. Teoria poznawczo-
społeczna, która dodała emocje i
poznania do społecznego uczenia się,
zauważyła, że myśli i uczucia wpływają
na własne zachowanie, a zachowanie
może zmieniać lub wywoływać reakcje
ze środowiska społecznego.

W eduLARP gracze do pewnego
stopnia projektują swoje
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doświadczenia, świadomie wchodząc
w sytuacje społeczne, zastanawiając
się nad nimi i analizując je pod
wieloma kątami. Działają również
wewnątrz gry eduLARP,
eksperymentując, stosując różne
zachowania na problemach, które
mogą, ale nie muszą, rezonować z ich
rzeczywistością. Ten nieustanny proces
testowania siebie i otoczenia, żywy
dialog między warunkami,
środowiskiem i ludźmi (postaciami)
czyni to doświadczenie wyjątkową
formą uczenia się, niedostępną w
jednej rzeczywistości.

TEORIA SPOŁECZNEGO UCZENIA
SIĘ

Uczenie się zawsze ma kontekst
społeczny – uczymy się od innych,
książek (autorów, zbiorowy wysiłek
redaktorów), własnych lub cudzych
doświadczeń, w kontekście
formalnych, pozaformalnych i
nieformalnych sytuacji edukacyjnych,
w kontekście naszych społeczeństw,
kultur, bycia ocenianymi lub
ocenianymi przez siebie lub innych.
Dosłownie, według stopni lub
społecznie, kulturowo przez
wzmocnienia lub kary.

Podstawowy, behawioralny model
uczenia się opisuje uczenie się jako
obserwowanie reakcji innych na

bodźce i naśladowanie reakcji, które
są wzmacniane, a nie karane.
Zasadniczo jednostki naśladują
zachowania, wartości, przekonania i
postawy „wzorca”, z którym się
utożsamiają (w eduLARP – rola,
charakter, archetyp). W końcu bawiąc
się nim, żonglując możliwymi
reakcjami na różne bodźce. Wybór
odpowiedzi zależy z pewnością od
zachowania w pamięci dostępnych
odpowiedzi, zdolności do ich
odtworzenia i motywacji do tego.

Ta teoria wyjaśnia, w jaki sposób dana
osoba wchodzi w rolę w larp
(rejestracja). Naśladowanie,
naśladowanie modeli znanych z
literatury, filmów, gier, dostępnych
modeli, stereotypów czy popkultury, w
końcu bawienie się ich mentalnymi
schematami i reprezentacjami.
Reprodukując znane wzorce, ale
twórczo, czerpiąc dla siebie elementy
z ich obrazów, internalizując ich
kompetencje. Naśladowanie innych
może wyjaśnić, w jaki sposób ludzie
uczą się odpowiadać na wyzwania,
dobierać odpowiednie strategie do
trudnych sytuacji itp.

. Środowisko larp-a umożliwia ten
proces, stwarzając graczowi warunki
do „wypróbowania” różnych modeli
zachowań, tworzenia własnych
wzorców, „wpisywania ich w swoje
ciała” i od czasu do czasu odtwarzania
w prawdziwym życiu.
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S P O Ł E C Z N O - K U L T U R OWA
PERSPEKTYWAWUCZENIU SIĘ

Ta perspektywa wprowadza kolejną
warstwę uczenia się związaną z
uwarunkowaniami społeczno-
kulturowymi. Podkreśla, że ludzie uczą
się nie tylko od innych, ale z innymi, w
bardziej złożonym systemie
wzajemnych oczekiwań, czyli
złożonym systemie społeczno-
kulturowym.

W larpach systemy te mogą być
całkowicie fantazyjne, historyczne lub
hybrydowe, ale aby stworzyć imersję,
są złożone i spójne.Wraz z praktykami
graczy podczas gry tworzą coś, co
możemy nazwać kulturą lub
systemem społecznym. W takich
warunkach gracze uczą się z samego
tego systemu! Spełnianie, odrzucanie
lub odpowiadanie na oczekiwania
społeczne wobec nich (ich role).
Negocjowanie, interakcja, współpraca,

rozwiązywanie autentycznych
problemów. Uczenie się z
doświadczenia i dyskursu
stworzonego w ramach systemu gry.

Ponieważ kształtują nas role
społeczne i oczekiwania grupowe,
otrzymanie nowej roli zaktywizuje
proces społeczno-kulturowego
uczenia się, poszerzając tzw. „bliższą
strefę rozwoju”.

Bliższa strefa rozwoju to potencjalny
zakres umiejętności, który zamienia
się w zestaw umiejętności, gdy osoba
wykona go kilka razy z pomocą (w
larpie za pomocą arkusza postaci,
mechaniki gry i całego systemu
kulturowego), w końcu jest w stanie to
zrobić na własną rękę. Ale nie chodzi
tylko o mechaniczne powtarzanie
umiejętności manualnych. Uczenie
się kulturowe obejmuje sprawczość
języka używanego podczas gry,

WHAT I CAN DO?

WHAT I CAN DO
WITH HELP?

WHAT I CAN'T DO?

ZONE OF PROXIMAL
DEVELOPMENT
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pamięć zbiorową opartą na historii (w
grze), kody kulturowe, całe
imaginarium wymyślonego świata
używanego w sytuacji negocjacji,
interakcji. Przeżywanie tego
wszystkiego, stawanie się inną
postacią wpływa na sposób myślenia.
W ten sposób człowiek uczy się nie
tylko posiadania pewnych
umiejętności, ale także stawania się
kimś o określonych wartościach,
przekonaniach, postawach.

Kulturowy kontekst uczenia się
umożliwia nam również zrozumienie
pojęć obcych naszej kulturze.
Osadzenie na chwilę w innym
kontekście społeczno-kulturowym,
posługując się ich kodami,
symbolami, systemami, sposobami
myślenia, poszerza nasze
imaginarium, a także pozwala
zrozumieć kulturowe korzenie
pewnych przekonań, sposobów
myślenia, abstrakcyjnych pojęć.

TEORIAWŁASNEJ SKUTECZNOŚCI

Kolejna warstwa uczenia się w
eduLARP ma związek z poczuciem
własnej skuteczności: wiara w
zdolność do wykonywania zachowań
lub odnoszenia sukcesów w
określonych przedsięwzięciach.
Odnosi się do samooczekiwania na
własne działanie w sytuacji, która

może zawierać elementy nowatorskie
i często stresujące. Osoby silnie
wierzące w swoją skuteczność są
bardziej skłonne do wyznaczania
ambitnych celów, do trudnych zadań
podchodzą jako do wyzwań, a nie
zagrożeń, nie poddają się szybko i
szybko wracają do siebie po
porażkach.

Poczucie własnej skuteczności może
być postawą wynikającą z
doświadczenia eduLARPs. Jednak
samo poczucie własnej skuteczności
może pomóc w zdobyciu wielu
kompetencji poprzez eduLARP!

Gracze podejmują wyzwania, ale
starannie zaprojektowane przez
organizatorów, więc możliwe do
zrealizowania. Wykorzystując swoją
bliższą strefę rozwoju (patrz poprzedni
podrozdział) i poczucie własnej
skuteczności jako sposób myślenia
można rozwinąć, a nawet opanować
wiele kompetencji:

+ podejmowanie decyzji,

+ myślenie strategiczne,

+ radzenie sobie z presją,

+ zarządzanie czasem, świadomość
własnej skuteczności,

+ odporność , radzenie sobie z
porażkami,

+ empatia, radzenie sobie z
emocjami,



Strona 19

Ro
zd
zi
ał
2:
Ed

uk
ac
yj
ne

po
de

jś
ci
e
do

la
rp
a

+ komunikacja, wystąpienia
publiczne, negocjacje,
negocjacje,

+ rozwiązywanie problemów,
zarządzanie ryzykiem,

+ aktywne słuchanie

+ praca zespołowa

+ przywództwo

Jak poczucie własnej skuteczności
może wpłynąć na rozwój kompetencji
w eduLARP? Przede wszystkim larping
stwarza możliwość osiągnięcia celów
gry (podboju niektórych ziem,
zdobycia skarbu, obalenia króla)
poprzez grę, wykorzystując próbkę
umiejętności potrzebnych do
odniesienia sukcesu w prawdziwym
życiu. Poprzez wciągający eduLARP
można opanować pewne
kompetencje! Albo przynajmniej
sprawić, by ciało „zapamiętało” stany
fizjologiczne, kiedy te umiejętności
były wykonywane, i aktywowało je w
podobnej sytuacji w prawdziwym
życiu. Wtedy wiara w siebie lub
powiedzenie, że ma się wszystko,
czego potrzeba do wykonania
zadania, podjęcie go jest realizacją
samospełniającej się przepowiedni
(wierzę, że mogę, więc robię to i
mogę).Wiarę w siebiemoże wspomóc
obserwowanie demonstracji
kompetencji przez podobną osobę
(modelowanie społeczne).

TEORIA PRZEPŁYWU

Aby skutecznie uczyć się w eduLARP i
doświadczać wszystkiego, czym
nakarmiły nas powyższe teorie,
powinien wchodzić w grę jeszcze
jeden czynnik. Pływ. Stan, w którym
całkowicie zagłębiamy się w dany
zawód, zadanie, lub, w kontekście
eduLARP,w fabułę gry. Ten stanmożna
porównać do tych momentów, w
których człowiek jest tak pochłonięty
tym, co robi, że czas wydaje się lecieć.
Dzieje się tak, gdy zadanie/zawód jest
wystarczająco trudne (intrygujące,
interesujące, wciągające, przyjemne i
zabawne dla osoby) i leży w zasięgu
jej możliwości – nie jest niemożliwe
do wykonania.

Przepływ można osiągnąć, gdy
poziom wyzwania zadania jest wysoki,
ale zrównoważony z poziomem
umiejętności. Co więcej, motywacja
do działania powinna raczej pochodzić
od wewnątrz, z perspektywą osobistej
satysfakcji po jej osiągnięciu, a nie od
czynników zewnętrznych.

Dlatego eduLARPy projektowane są z
dużym zaangażowaniem graczy,
którzy współtworzą swoje postacie,
sami decydują jak daleko chcą
posunąć się z grą i świadomie
podchodzą do tego doświadczenia.
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To co stanowi larp jest kwestionowane i
omawiane przez graczy i projektantów
larp przez ponad pół wieku. Podobnie
jest z jego początkami – niektórzy
gracze twierdzą, że rozwinął się z
planszowych gier RPG, takich jak
Dungeons and Dragons, inni, że larp
ma korzenie w Commedia Dell'arte,
rekonstrukcji historycznej, symulacjach
wojskowych, teatrze improwizacyjnym,
lub innych formach interaktywnego
opowiadania historii. Zaczęło się mniej
więcej na początku lat 80-tych,
jednocześnie w Ameryce Północnej,
Europie i Australii. Od tego czasu
powstało wiele szkół larpowania o

charakterystycznych cechach, np.Nordic
larp, amerykański styl larp, szkoła
bałkańska itp. Nawet podejście do
nazwy różni się w zależności od kraju i
regionu: „nie-nordycki czytelnik
powinien jednak należy pamiętać, że
istnieją pewne różnice między
nordyckim i anglo-amerykańskim
użyciem języka angielskiego, gdy
mówimy o larp. Co najważniejsze,
traktujemy 'larp' jako samodzielny
wyraz, a nie akronim (LARP) i jest pisany
małe litery." (Fatland 2005, s.1). Na
konferencji larpowej w Polsce (KOLA,
2013) pisownia „larp” została oficjalnie
przyjęta jako poprawna zgodnie z
zasadami pisowni rzeczowników
zwyczajnych, podobnymi do pisowni
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chociaż w wielu innych regionach
wielkie litery są używany (np. w USA).

W tej publikacji przyjęliśmy dwie
wersje użycia słowa larp – gdy
mówimy ogólnie o odgrywaniu ról na
żywo, używamy małych liter,
natomiast gdy odnosimy się do
edukacyjnego typu larp, używamy
dużych liter – eduLARP, larp
edukacyjny.

Zgodnie z różnymi stylami i
tradycjami, larp-y mają różne
definicje. Niektórzy z nich opisują larp
jako:

„formę gry fabularnej, w której
uczestnicy fizycznie przedstawiają
swoje postacie” (nordiclarp.org:1)

„spotkanie ludzi, którzy poprzez swoje
role odnoszą się do siebie w fikcyjnym
świecie” (Manifest DOGMA 99)

„forma gry, w której uczestnicy
fizycznie wcielają się w postacie w
fikcyjnym scenariuszu przez dłuższy
czas” (Bowman, SL, 2016, s. 4).

„rodzaj interaktywnej gry lub
opowiadania historii, w której gracze
wcielają się w rolę i działają jako postać
w ramach ustalonej fikcji. Można go
określić jako teatr bez publiczności i
scenariusza”. (nordiclarp.org:2)

“system tworzenia epizodycznych i
partycypacyjnych, który obejmuje

zestaw skwantyfikowanych zasad,
które pomagają grupie graczy i
mistrzowi gry w określaniu, w jaki
sposób rozwiązywane są spontaniczne
interakcje ich fikcyjnej postaci. Te
wykonywane interakcje między
postaciami gracza i gamemastera
mają miejsce podczas pojedynczych
sesji, które razem tworzą epizody lub
przygody w życiu fikcyjnych postaci”.
(Mackay, D. 2001, s. 4-5)

„dramatyczna i narracyjna forma gry,
która rozgrywa się w środowisku
fizycznym. Jest to system opowiadania
historii, w którym gracze wcielają się w
role postaci, które przedstawiają
osobiście, poprzez akcję i interakcję.
Świat gry to uzgodnione środowisko
zlokalizowane zarówno w przestrzeni,
jak i czasie, rządzone przez zestaw
reguł – niektóre z nich muszą być
formalne i wymierne.” (Falk, J., &
Davenport, G. 2004, s. 128)

Większość definicji zgadza się, że larp
to aktywność, w której uczestnicy
fizycznie przedstawiają swoje postacie
w określonym otoczeniu.W zależności
od pochodzenia autorów, niektórzy
skupiają się bardziej na gameistyce,
inni bardziej na aspektach
artystycznych. Nie ma ujednoliconych
cech larp-ów, ponieważ różnią się one
znacznie w zależności od typu,
gatunku, przeznaczenia, funkcji,
tradycji regionalnych, zasobów,
dostępnego czasu i miejsca, poziomu
umiejętności uczestników i ogólnego
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rozwoju mechaniki. Jednak większość
larpów ma na celu zapewnienie
graczom rozrywki i przyjemnych
wrażeń. Chociaż larp-y mogą pełnić
również inne funkcje:

+ socjalizacyjną

+ ludyczną (rozrywkową)

+ artystyczną

+ terapeutyczną

+ edukacyjną

W kontekście naszych badań
skupiamy się na edukacyjnych
aspektach larp-ów, które zostały
opisane w rozdziale 2. Edukacyjne
podejście do larp-a.

Zalecana literatura na temat larp-a
edukacyjnego:

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: Amixed
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 Companion Book, p.
118-127, Online: wyrdcon.com.

7. Koziej, K.HallstromM., 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: ResearchMethods in
Gaming. Simulation & Gaming,
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11. Mochocki, M., 2013. Edu-Larp as
Revision of Subject-Matter
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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.

Aby zgłębić wiedzę o larpach i
projektowaniu larpów zachęcamy do
dołączenia do corocznych konferencji
organizowanych w Europie:

Knutepunkt - konferencja krajów
nordyckich organizowana od 1997
roku

KOLA - polska konferencja larpowa
organizowana od 2012 roku

PORTAL - konferencja krajów Europy
centralno-południowej organizowana
od 2013 roku
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Fatland, Eirik (2005). "Knutepunkt
and Nordic Live Role-playing: a crash
course" (PDF). Dissecting larp.
Knudepunkt 2005. Retrieved
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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
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RODZAJE LARPÓW

Istnieje wiele rodzajów larpów, które
obejmują różne podejścia do
projektowania gry, cel, funkcję, zasady
i mechanikę, poziom zanurzenia,
tradycje regionalne itp. Poniżej
wymieniamy główne typy, choć jest
ich znacznie więcej i każdego roku
powstają nowe formy. Rodzaje są tylko
ramami, ponieważ w wielu
przypadkach nie ma oczywistych
rozróżnień, a typy larpów nakładają
się i mieszają.

NORDYCKI: "Nordic larp" to termin
używany do opisania tradycji
projektowania larp-ów, która pojawiła
się w krajach nordyckich (Norwegia,
Szwecja, Dania i Finlandia). To, co
odróżnia go od innych gatunków larp-
ów, to silny nacisk na współpracę,
wspólne tworzenie, spójność
tematyczną oraz ciągłą iluzję, akcję i
imersję. Istnieje bogata różnorodność
stylów gry i ustawień, często
zawierających ciężkie tematy, a
produkcja jest utrzymywana w
niekomercyjnym i współtworzonym
stylu.

ANGLOSASKI: "Anglosaxon larp" jest
terminem używanym do opisania
tradycji projektowania larp-ów, która
opiera się głównie na grze w stylu
przygodowym i walce na żywo (z
użyciem broni bojowej). Gracze często
rywalizują z otoczeniem (muszą
wspólnie stawiać czoła NPC

(postaciom niegrającym), potworom i
innym przeszkodom), a mechanika
gry (w tym walka) jest w sposób
immersyjny odgrywana, a nie
symulowana.

BLACKBOX: Rodzaj larp-a, który jest
rozgrywany w bardzo
minimalistycznej scenerii, często
abstrakcyjnej i eksperymentalnej.
Zazwyczaj jest przeprowadzany w sali
teatralnej typu blackbox (stąd jego
nazwa), z minimalną ilością
rekwizytów i kontrolowanym światłem
i dźwiękiem.

BLOCKBUSTER: Termin używany w
odniesieniu do komercyjnych larpów,
czasami w sposób krytyczny.
Blockbuster larps zazwyczaj zawierają
drogie i wciągające miejsca, wysokie
opłaty za uczestnictwo i
międzynarodową publiczność. Ich
koncepcja jest często oparta na
własności intelektualnej i jest mocno
rozdmuchana przed ogłoszeniem.

CHAMBER: Rodzaj larp-a o krótszym
czasie trwania (do kilku godzin) i
mniejszej liczbie graczy (do niskich
dwucyfrowych liczb), który jest zwykle
rozgrywany w małym miejscu.
Potrzeba kostiumów i scenografii jest
ograniczona, dzięki czemu larpy
kameralne są łatwe do
przeprowadzenia i powtarzalne.

PRZENIKAJĄCY: larp odbywający się w
prawdziwym świecie lub wśród ludzi
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doświadczenie gry jest rozszerzone, a
świat fikcyjny i fizyczny mieszają się.

PARAMETRY PROJEKTU LARP

Oprócz rodzaju, larp jest również
definiowany przez kilka czynników
dotyczących jego treści, funkcji i
projektu. W przypadku eduLARPów,
wybory dokonywane przez
projektanta larpów w tych zakresach
powinny koncentrować się na tym,
jakie opcje zapewnią uczestnikom
optymalne doświadczenie
edukacyjne, w odniesieniu do celów i
zadań edukacyjnych.

MIEJSCE: Indoors vs Outdoors: Opcja
przeprowadzenia larp-a w
zamkniętym pomieszczeniu daje
organizatorom przewagę w postaci
możliwości łatwiejszego
modyfikowania i kontrolowania
środowiska, a także braku wpływu
pogody i innych podobnych
parametrów.

Opcja przeprowadzenia larp-a na
świeżym powietrzu oferuje naturalną
scenerię, która jest odpowiednia dla
wielu tematów larp-ów (np.
średniowiecze, fantasy) i sprawia, że
natura i pogoda stają się częścią
wciągającego doświadczenia.

OŚ INTERAKCJI: Styl Przygodowy vs
Styl Teatralny: Jeśli chodzi o nacisk na
interakcję, larp może być oparty na
stylu przygodowym (Gracze kontra
środowisko) lub teatralnym (Gracz
kontra gracz). W stylu przygodowym
gracze mają tendencję do działania
jako zjednoczona całość w obliczu
wspólnych wrogów lub czynników
zewnętrznych (np. NPC, potwory,
zagadki, przeszkody itp.). W stylu
teatralnym gracze mają indywidualne
motywacje i cele, a więc fabuła obraca
się głównie wokół ich interakcji.

OŚ MECHANIKI: żywa vs symulowana:
Mechanika gry (w tym walka, jeśli
dotyczy) może być rozgrywana na
żywo lub symulowana. Opcja na żywo
oferuje większą naturalność,
immersyjność i weryzm, ale może być
ograniczona co do typów postaci i
reprezentowanych gatunków
(ponieważ prawdziwe umiejętności
gracza dyktują umiejętności postaci).
Opcja symulowana (często
rozgrywana przy użyciu kości, kart i
innych elementów grywalizacyjnych)
jest znacznie bardziej elastyczna, ale
jednocześnie inwazyjna i łamiąca
imersję.

SCENOGRAFIA: Niektóre larp-y mogą
zawierać starannie przygotowane
środowisko, pełne kostiumy i
realistyczne rekwizyty (iluzja 360).
Inne mogą być rozgrywane bez
żadnego z tych elementów, z graczami
używającymi tylko arkusza postaci i
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odznaki (lub nawet nie, w bardziej
minimalistycznych i/lub
abstrakcyjnych larpach).

TWORZENIE POSTACI: W zależności od
potrzeb i zasobów każdej gry, postacie
mogą być tworzone albo przez samych
graczy (całkowicie dowolnie lub w
ramach specyfikacji i ograniczeń
dostarczonych przez GMów) lub mogą
być wstępnie napisane przez GMów i
rozdane graczom (losowo lub nie).

PROJEKTOWANIE: Sandbox vs
Railroad: W projektowaniu
piaskownicy uczestnicy otrzymują
świat, z którym mogą swobodnie
wchodzić w interakcje, wnosząc swój
wkład i tworząc swoje wątki. W
projektowaniu kolejowym, świat i
fabuła są z góry zaprojektowane przez
twórców larp-a, a gracze podążają za
zazwyczaj liniowym scenariuszem.

STYL KOOPERACYJNY VS
KONKURENCYJNY: W kolaboracyjnych
larp-ach nie ma warunków
zwycięstwa, dlatego gracze są
zachęcani do współpracy. W
konkurencyjnych larpach istnieją
warunki zwycięstwa, które może
spełnić tylko ograniczona liczba
graczy, aby wygrać.

Popularne larp-światy (tematy) mogą
być fantasy, post-apokaliptyczne,
średniowieczne, wikingowie,
wampiry, steampunk, historyczne, sci-
fi, oparte na literaturze.

PULPITMIKSERSKI LARP-A

TPulpit mikserski larp-a to teoria
projektowania larp-ów, która
wykorzystuje zestaw parametrów (w
formie suwaków – skal, których końce
przedstawiamy poniżej), aby
poprowadzić projektanta przez
dokonywanie wyborów pomiędzy
sprzecznymi wartościami.

OTWARTOŚĆ: przejrzystość vs tajność.

Jak dużo uczestnik/gracz musi
wiedzieć o larpie i jego mechanice,
żeby grać, a jednocześnie, żeby nie
zepsuć jego doświadczenia? Imersja
będzie silniejsza, jeśli uczestnik nie
będzie wiedział więcej niż jego IN-
character (podstawa need to know).W
przypadku bardziej skrytego
podejścia, uczestnicy muszą mieć
zaufanie do kompetencji
organizatorów (projektantów).

MECHANIKA: Intruzywne vs
dyskretne.

Jak bardzo rozbudowanej mechaniki
potrzeba? Mechanika zastępuje te
elementy rzeczywistości, których nie
można odegrać 1 do 1. Czy będzie
takich sytuacji dużo? Np. sceny walki
(musimy je uregulować w mechanice
dla bezpieczenstwa uczestników!).
Mnóstwo zasad wymaga
zmotywowanych i doświadczonych
graczy i stawia wyzwanie ich
kreatywności, ale wymaga też
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wolniejszej gry.

ŚRODOWISKO: Iluzja 360 vs
niezależność materialna.

Wszystko, od lokacji i scenografii,
które doskonale oddają stworzony
świat fantasy... po pusty pokój, w
którym gracze muszą wyobrazić sobie
"świat".

BUDOWA POSTACI: organizator czy
gracz buduje postać.

Czy gra zawiera gotowe postacie, które
można wybrać, lub które są z góry
wybrane dla gracza... czy też tworzenie
postaci jest procesem
współtworzonym z organizatorem?

TWORZENIE KULTURY: Organizator
lub gracz.

Czy gracz jest częścią tworzenia świata,
czy jest on prefabrykowany?

KIERUNEK RUCHU: aktywny -
pasywny.

Czy organizator będzie miał wpływ na
fabułę po rozpoczęciu larp-a (np.
dodając NPC i nowe zmienne do
larpa) czy pozostawi wszystko
graczom?

LOJALNOŚĆ WOBEC ŚWIATA:
Wiarygodność vs grywalność.

Czy możemy złamać pewne "prawa"
lub kulturę w świecie, aby gra była
bardziej grywalna (to może się zdarzyć
w trakcie gry)? Czy stworzony świat
nadal będzie wiarygodny (realistyczny
w naszym otoczeniu)?

PRESJA NA GRACZY: Hardcore vs
pretensjonalność.

Jaki jest poziom imersji, do którego
dąży organizator i uczestnicy? Czy
chcą, aby gra była bardzo realna i
wymagająca na poziomie
emocjonalnym... czy też bardziej
zabawna i łatwa? Hardcore oznacza
wypchnięcie uczestnika daleko poza
jego strefę komfortu.

MOTYWACJA GRACZA: Zwycięstwo lub
doświadczenie.

Gracze grają, żeby wygrać, czy grają
dla doświadczenia?

CHARAKTER VS MASKA:
Zróżnicowanie – „blisko domu”.

Gracz działa w świecie larpowym
poprzez postać. Postać ta może być
celowo bardzo różna od gracza, ale
może być do niego bardzo podobna -
lub całe spekrtum pomiędzy.

STYLE KOMUNIKACJI: Werbalny vs
fizyczny.

Czy chcemy, aby historia rozwijała się
poprzez rozmowę (relacje z innymi/
negocjacje/ głosowanie), czy poprzez
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działania fizyczne (skradanie się,
kradzież, walka, produkcja).

PREZENTACJA TEMATÓW: Historie czy
akcje.

Gatunek larpowy to jedno, temat - coś
innego. Tematem może być, na
przykład, dążenie do efektów uczenia
się, takich jak rozwój osobisty, poprzez
historię zawierającą społeczne i
osobiste dylematy do rozwiązania.
Twoja historia staje się ważniejsza, w
tym drugim przypadku. W rozwoju
historii opartej na akcji, to głównie
mechaniczne zasady wyznaczają
granice dla tematu.

NPC

NPC oznacza postać, która nie gra
(non-playing-character). Są to gracze,
którzy dołączają do gry nie dla własnej
korzyści, ale po to, by być narzędziem
dla projektanta gry/organizatora.
Wchodzą do gry w dowolnym
momencie, aby nadać bieg historii,
dodając nowe informacje,
przeciwstawiając się lub wspierając
pragnienia normalnych graczy, lub po
prostu dodając atmosferę. Postacie
niezależne mogą zazwyczaj zginąć
łatwiej niż inne postacie i są usuwane
z gry. Postacie niezależne są zazwyczaj
grane przez bardziej doświadczonych
graczy lub liderów, lub są przez nich
prowadzone. Postacie niezależne

mogą również znajdować się w grze
(na obszarze), aby pełnić funkcje
WYŁĄCZNE, takie jak medyk,
sprzątacz, kucharz, bezpieczeństwo
emocjonalne, ale w przebraniu
postaci wewnętrznych. Postacie
niezależne mogą być obecne, aby
wspierać, katalizować cele
edukacyjne.

IMERSJA

IImersja może opierać się na stanie
przepływu (patrz rozdział 2), w którym
gracz jest głęboko pochłonięty przez
historię, emocjonalnie i fizycznie
zaangażowany w nią, zapominając
chwilowo o wszystkim innym. Dzieje
się tak, gdy wyzwanie dla gracza
(osiągnięcie czegoś w grze, wcielenie
się w kogoś itp.) jest wysokie, a
poziom umiejętności potrzebnych do
jego realizacji równie wysoki (z tym się
nie walczy).

Co więcej, uczenie się jest bardziej
efektywne, gdy zaangażowane są
emocje, gdy człowiek jest
wystarczająco głęboko w historii.
Doświadczenie przeżywania sytuacji
prowadzi do zmian w rozwoju
osobistym, na przykład postawy.

EduLARP ma na celu zanurzenie
uczestnika w historii/świecie, który
jest wiarygodny i odczuwany jako
prawdziwy przez bohatera. Działania i
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doświadczenia odgrywanej postaci
tworzą emocje, kompetencje,
refleksje, które przenikają i wpływają
na prawdziwą osobę uczestnika.
Fałszywe doświadczenia
przekształcają się w rzeczywiste
rezultaty, jeśli imersja jest głęboka.

Lokalizacja, scenografia, rekwizyty,
kostiumy i jakość projektu larpa
pomagają w zanurzeniu, ale przede
wszystkim stan umysłu, poziom gry i
wyobraźni wszystkich uczestników
razem wziętych.

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

channelled properly, can
counteract or neutralize triggers of

radicalisation.



In eduLARP players simulate
artificial reality, but when

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

relations, deep influence.
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ELEMENTY METODOLOGII

PROJEKT POSTACI

Postać to fikcyjna persona
(wyodrębniona osobowość
ukształtowana przez własne
doświadczenia), w którą wciela się gracz
podczas gry. Częstą praktyką przy
projektowaniu postaci jest
przygotowanie karty postaci
zawierającej:

+ imię i nazwisko;

+ podstawowe znaczniki tożsamości:
płeć, pochodzenie etniczne, wiek,
zawód, przynależność do
plemienia/grupy, narodowość, itp;

+ narracyjne znaczniki tożsamości:

osobowość, backstory, role
społeczne, powiązania i relacje,
motywacje i cele, specyficzne
zdolności w grze, sekrety, itp.

Pojęcie postaci i roli nie są wymienne i
nie są tożsame. Jedna postać może
mieć wiele ról, np. wójta, cieśli, ojca,
kochanka itp.

W różnych typach larpów stosuje się
różnemetody projektowania postaci - w
niektórych proces ten może rozpocząć
się wiele miesięcy przed wydarzeniem,
w innych tuż przed lub nawet w trakcie
gry. W zależności od potrzeb danego
larpa, tworzenie postaci może się różnić
na wielu płaszczyznach. larp typowo
kameralny ma zazwyczaj gotowe
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nordic i anglo-saxon są bardziej
otwarte na preferencje graczy. W
larpach edukacyjnych zależy to od
celów dydaktycznych, jednak
ponieważ w większości gracze są
początkujący, wskazane jest
zaoferowanie im przynajmniej
szkieletu postaci, który później można
uzupełnić o szczegóły podczas
warsztatów.

Biorąc pod uwagę temat
zapobiegania gwałtownej
radykalizacji postaw, zaleca się pomóc
uczestnikom w budowaniu ich postaci
wspólnie z liderami młodzieżowymi,
wychowawcami i nauczycielami, tak
aby pasowały one do stworzonego
otoczenia, prowadząc do osiągnięcia
pożądanych efektów uczenia się i
rozwoju osobistego. Istnieje wiele
sposobów tworzenia postaci:

1. Mistrzowie Gry tworzą pełne opisy
postaci

2. Gracze tworzą pełne opisy postaci

3. Projektanci tworzą role, a gracze
projektują postacie

4. Gracze tworzą postać na
podstawie wcześniej
zaprojektowanych elementów

Na przykład w Polytropii (jednym z
eduLARPów zawartych w tej
publikacji) postacie zostały
szczegółowo zaprojektowane i
opisane przez Mistrzów Gry, a

następnie rozdane graczom podczas
warsztatów przed larpem, aby mieli
oni czas na zapoznanie się z ich
historią, charakterystyką i
powiązaniami z innymi graczami. W
Oblężeniu Gimle, aby zwiększyć
niepewność, wyzwanie i pobudzić
kreatywność, postacie nie były
opisane, gracze dostali tylko ich role,
profesję i przynależność do grupy, a
resztę opisu musieli stworzyć sami. W
tym celu posłużyliśmy się teorią
trójkąta budowania postaci.

Trójkąt Budowy Postaci:

1. Życzliwość

2. Kompetencja

3. Proaktywność

Dobra postać powinna posiadać jedną
lub dwie z wymienionych cech i słynąć
z tego, że nie posiada jednej z nich. Na
przykład, bardzo pomocny
(proaktywność) i zabawny
(przyjazność), ale bardzo niezdarny
kucharz, który nie może przygotować
żadnego posiłku bez przypalenia
(brak kompetencji). Albo dobry
wojownik (kompetencja), który
prowadzi kampanie (proaktywność),
ale jest wredny i sarkastyczny (brak
życzliwości). Inny przykład - skryba,
dowcipny, dość sympatyczny i z dużym
poczuciem humoru (życzliwość), do
tego bardzo sprawny w pisaniu kronik
i ballad (kompetencja), ale tak leniwy,
że stara się nie napisać nawet jednego
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zdania (proaktywność). Jeśli postać
posiada wszystkie cechy
(przyjacielska, kompetentna i
proaktywna) to może wydawać się
mało realistyczna i powierzchowna, z
drugiej strony, jeśli brakuje jej ich

wszystkich, to interakcja z nią może
wydawać się bezcelowa i nie sprawiać
przyjemności innym graczom.

Innym pomysłem na pomoc
uczestnikom w tworzeniu postaci jest

zaproponowanie im wyboru jednego
lub dwóch archetypów Junga, które
mogą służyć jako inspiracja i model
bazowy dla ich kreacji, a następnie
zostać wypełnione bardziej
spersonalizowanymi szczegółami.

WARSZTATY PRZED LARPEM

LARPy edukacyjne powinny zawierać
proces przygotowawczy przed grą, aby
pomóc uczestnikom w osiągnięciu
celów edukacyjnych.

Jednakże, w zależności od potrzeb i
konkretnego tematu, warsztaty
przygotowawcze mogą się bardzo
różnić, od warsztatów online na temat
mechaniki gry do warsztatów
merytorycznych przed samym larpem.
Temat radykalizacji wymaga więcej
sesji merytorycznych (np. o
wartościach europejskich),
technicznych briefingów przed grą i
szczegółowych debriefingów po niej.
Minimalne przygotowanie obejmuje
wyjaśnienie zasad i mechaniki oraz
rozdanie kart postaci, ale zalecane jest

ODKRYWCA
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NI
EW
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NY
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EN

KOCHANEK

MAGIK

EVERYMAN
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obejmujących następujące tematy:

+ potrzeby, cele, oczekiwania,
obawy i wkład uczestników
(podstawowa umowa społeczna);

+ wprowadzenie do larp-a i jego
aspektów edukacyjnych, funkcji,
procesów, wkraczania i
wychodzenia (wyjaśnienie
poniżej);

+ wzajemne poznanie się i działania
związane z budowaniem zespołu
(budowanie zaufania i
bezpiecznego środowiska);

+ sesje merytoryczne, np. procesy
migracyjne, wartości europejskie,
budowanie społeczeństwa
wielokulturowego (łączenie
tematu z grą);

+ gra aktorska i improwizacja
(rozgrzewka przed odgrywaniem
ról);

+ budowanie postaci (pomaga
lepiej zanurzyć się w grze);

+ budowanie więzi we frakcjach
larpowych, np. plemionach,
rodzinach, klanach (tworzenie
tożsamości zbiorowej i
pogłębianie relacji);

+ zasady i mechanika gry
(wskazówki, jak grać);

+ bezpieczna walka (jeśli jest
uwzględniona w grze);

+ rzemiosło, przygotowanie
kostiumów i rekwizytów (jeśli są

zawarte w grze, pomagają w
lepszej imersji);

+ opowiadanie historii (pomaga
tworzyć indywidualne i grupowe
narracje).

W niektórych przypadkach
poszczególne sesje merytoryczne
lepiej jest przeprowadzić po grze, aby
nie wpływały one na decyzje i
działania uczestników. Mogą też być
sesje ogólnie i niejasno związane z
treścią przed grą, ale nie kierujące
uczestników do wyciągania wniosków
na ten temat. Większość warsztatów
merytorycznych, dotyczących
porównania i analizy doświadczeń z
larpa w kontekście realnych sytuacji,
powinna być zorganizowana po grze.

EduLARPy podejmujące tematykę
zapobiegania gwałtownej
radykalizacji postaw wśród młodzieży
mogą wymagać większej liczby
warsztatów przygotowawczych
związanych z wyrażaniem opinii,
zarządzaniem konfliktami, radzeniem
sobie z przemocą i niesprawiedliwymi
sytuacjami.

Aby przygotować uczestników do
wymagającego odgrywania ról,
odtwarzania sytuacji
niesprawiedliwości społecznej,
dyskryminacji, zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych
prowadzących do radykalnych postaw,
warto przeprowadzić specjalne
warsztaty ze szczegółowymi
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instrukcjami i wyjaśnieniami, aby
stworzyć bezpieczną przestrzeń i
środowisko, w którym podczas zabawy
uczestnicy będą mogli eksplorować
skrajne emocje i zachowania bez
poczucia bycia ocenianym czy
osądzanym. Ważne jest, aby
podkreślić rozróżnienie między
motywacjami i zachowaniami gracza i
postaci.

Informacje zwrotne zebrane po
przetestowaniu 4 proponowanych
scenariuszy eduLARP pokazują, jak
ważne jest przeprowadzenie
warsztatów przed właściwym
wydarzeniem i jak bardzo mogą one
wpłynąć na wydajność i imersję
graczy. Proponowane warsztaty:

+ jak bezpiecznie wyrażać konflikty i
jak wyznaczać granice;

+ jak grać złoczyńcę lub postać,
której cele godzą w poczucie etyki
gracza;

+ sesja Teatru Forum, w której
gracze wymieniają się rolami
ciemiężyciela i ofiary;

+ warsztat o wartościach osobistych.

BLEED

Wyżej wymienione warsztaty
wykonywane przed larpem mogą

pomóc kontrolować BLEED w trakcie
zabawy. W teorii larpowej bleed
odnosi się do sytuacji, w której uczucia
postaci wpływają na uczestnika lub
odwrotnie.

BLEED IN ma miejsce, gdy uczucia,
emocje, postawy, zachowania i/lub
umiejętności uczestnika są
przenoszone na postać. Może to
pomóc uczestnikom w odgrywaniu
postaci jako siebie, ponieważ nie jest
to tak wymagające jak udawanie
kogoś innego (wtedy mówimy, że
grają "blisko domu"). Z drugiej strony,
może to powodować wiele
nieporozumień, ponieważ działania i
motywacje postaci mogą być
odbierane przez innych graczy jako
postawa uczestnika.

BLEED OUT występuje wtedy, gdy
uczucia, emocje, postawy, zachowania
i/lub umiejętności postaci przechodzą
na uczestnika. Na przykład, dzieje się
tak, gdy nieśmiały gracz przedstawia
postać pewną siebie, a po grze
bardziej wierzy w siebie i może
powielać działania i decyzje podjęte
podczas larpa w realnym życiu. Bleed
out może również wywołać
niepożądane sytuacje lub negatywne
aspekty, jeśli podczas larpa dojdzie do
konfliktu lub zdrady między
postaciami, a te negatywne emocje
pozostaną między graczami po
zakończeniu gry. Albo jeśli gracz
przedstawiał postać z negatywnymi
cechami i niektóre z jej zachowań (np.
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w graczu. Zazwyczaj jednak bleed out
jest wykorzystywany do rozwijania
kompetencji, które są łatwiejsze do
zdobycia podczas gry poprzez głęboką
imersję, która wpływa na poznawcze,
behawioralne i afektywne poziomy
procesu uczenia się uczestnika.

W edukacyjnych larp-ach
organizatorzy (pracownicy
młodzieżowi, edukatorzy, nauczyciele)
dążą do kontrolowania odpływu
wśród uczestników i ukierunkowania
go w taki sposób, aby mogli oni
rozwijać kompetencje osobiste,
społeczne, obywatelskie, ekologiczne
i międzykulturowe (w zależności od
celów eduLARP-a), na przykład
zwiększać zaangażowanie polityczne,
rozwijać empatię wobec migrantów,
zwiększać samoświadomość i
inteligencję emocjonalną.

SPECJALNE MECHANIKI GRY

Mechanika gry to opracowane przez
Mistrzów Gry instrukcje wyjaśniające
zasady gry. Jej głównym celem w
larpach jest zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim
uczestnikom.

W zależności od larpa, mogą być
stosowane różne zasady, od bardzo
prostych, instruujących jedynie o
strefach IN i OFF, po bardzo złożone, z

opisem różnych umiejętności postaci i
sposobów ich zdobywania, używania
magicznych zaklęć i eliksirów itp. W
wielu przypadkach mechanika gry jest
napisana i dostępna w formie
książeczki, pdf lub online, dzięki
czemu gracze mają do niej stały
dostęp. Skupiają się one na różnych
rzeczach, ale większość ich funkcji jest
wspólna.

Funkcje zasad i mechaniki larpowej:

+ pomaga zrozumieć zasady
panujące w wykreowanym
świecie;

+ Zapewnia bezpieczeństwo
psychiczne uczestników;

+ zapewnia bezpieczeństwo
fizyczne uczestników;

+ instruuje, co jest dozwolone, a co
nie;

+ reguluje interakcje między
graczami;

+ reguluje rozwiązywanie
konfliktów, także z użyciem broni
buforowej;

+ pozwala mistrzom gry
kontrolować dynamikę gry;

+ kontroluje zasoby, rekwizyty i
przedmioty związane z grą.

Bezpieczeństwo fizyczne mogą
zapewniać przepisy opisujące
interakcje między graczami (np. zakaz
fizycznego dotykania) oraz między
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postaciami (zasady walki, porywania
itp.). Również w mechanice można
zawrzeć sposób, w jaki miejsca i
przedmioty gry powinny być
odpowiednio wykorzystywane, aby
nie stanowiły zagrożenia dla
uczestników.

Bezpieczeństwo psychologiczne jest
kluczowe podczas larpów
edukacyjnych, szczególnie tych
poruszających tematykę gwałtownej
radykalizacji. Zaleca się, aby w ekipie
larpowej znalazł się psychoterapeuta,
który będzie mógł zająć się
potrzebami uczestników w trakcie gry.
Konsultacje z psychoterapeutą mogą
odbywać się zarówno w trakcie gry, jak
i poza nią, uczestnicy powinni mieć
wybór, który sposób jest dla nich
wygodniejszy. Psychoterapeutą może
być postać, która ma dostęp do
wszystkich uczestników i potrafi
rozmawiać z nimi o uczuciach, lękach i
emocjach, a jednocześnie pasuje do
scenerii (np. wiedźma, wyrocznia,
pielęgniarka, barmanka).

Mechanika reguluje interakcje
pomiędzy graczami i postaciami.
Przykładowo, kradzież w grze może
być dozwolona tylko w przypadku
przedmiotów gry, które są oznaczone
w określony sposób (np. czerwona
wstążka). Inną regulowaną interakcją
w larpie jest porwanie, które np. w
larpie Edinu może być dokonane tylko
wtedy, gdy przeciwko jednemu
graczowi jest 3 graczy z bronią. Zasada

ta gwarantuje, że w akcji mogą wziąć
udział wszyscy gracze, niezależnie od
ich rzeczywistej siły fizycznej.

IN/OFF

IN oznacza wewnątrz gry, a OFF poza
nią. IN i OFF mogą odnosić się do
obszaru, miejsc, budynków i
obiektów. IN-area to miejsce, w
którym odbywa się gra, OFF-area
oznacza, że tam nie gramy. Obiekty IN
są częścią gry, obiekty OFF powinny
być ukryte lub usunięte (np. telefony
w średniowiecznych larpach).
Wszystko, co jest IN powinno
pomagać w imersji, więc miejsca,
kostiumy i przedmioty, które są IN
powinny być przygotowane,
udekorowane lub wykonane w taki
sposób, aby pasowały do danego
settingu. Gracze powinni mieć
możliwość udania się do strefy OFF w
celu odpoczynku lub gdy czują się
niekomfortowo, choć nie należy tego
nadużywać, gdyż może to zepsuć grę
innym graczom, gdyż zazwyczaj
postacie są zaangażowane w wiele
wątków i gdy jedna z nich znika na
dłuższy czas, może to mieć wpływ na
dynamikę gry.

W niektórych larpach istnieją znaki
OFF (np. zaciśnięta pięść uniesiona do
czoła) używane, gdy gracz chce
zakomunikować innym graczom, że
chce mówić lub wykonać jakąś
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postać. Mogą być również stworzone
symbole OFF (np. w larpie Siege of
Gimle jest to okrąg z literą Vw środku),
które oznaczają miejsca i obiekty nie
należące do gry.

SYGNAŁY I SŁOWA

BEZPIECZEŃSTWA

Ponieważ bezpieczeństwo jest jednym
z najważniejszych aspektów
projektowania larpów, w wielu grach
istnieją specjalne sygnały i słowa
bezpieczeństwa, które mogą być
używane przez graczy do
informowania innych o swoich
potrzebach i oczekiwaniach. Można
użyć znaku OFF (np. zaciśnięta pięść
uniesiona do czoła) lub, aby lepiej się
zanurzyć, przekazać specjalne
komunikaty, które pozwolą
kontrolować intensywność akcji gry.
Na przykład, w larpie Edinu zdanie
"czerwony jest zły" jest używane przez
graczy, gdy chcą wyrazić poczucie, że
gra jest dla nich zbyt intensywna i inni
gracze powinni grać łagodniej. Z
drugiej strony, kiedy czują, że chcą
zintensyfikować akcję (np. kłótnię,
walkę), mogą powiedzieć "YOLO".

JAK PRZEPROWADZIĆ
DEBRIEFING

WYJŚCIE Z ROLI

De-rolling to proces wychodzenia z
postaci, który rozpoczyna się zaraz po
zakończeniu gry, gdy gracze przestają
grać. Istnieje wiele sposobów na jego
przeprowadzenie, niektóre z nich to
klaskanie w dłonie, otrzepywanie się,
skakanie, głośne wypowiadanie
prawdziwego imienia gracza,
żegnanie się z postacią, rzucanie
części kostiumu lub rekwizytów do
koła i mówienie, co gracz zostawia po
sobie (np. negatywne emocje),
przytulanie graczy, z którymi mieliśmy
konflikty w grze.

Szczególnie w eduLARPach
związanych z tematyką gwałtownej
radykalizacji, istotne jest podkreślanie
znaczenia de-rollingu, aby uniknąć
negatywnego "bleed out". Na
przykład, jeśli w grze gracz odgrywał
postać opresyjną, która werbalnie
znęcała się nad inną postacią lub
sprawiała, że czuła się ona
dyskryminowana, gracz, który grał
ofiarę, po zakończeniu gry może nadal
czuć złość do gracza, który grał
opresora. Dlatego ważne jest, aby
podkreślić różnicę między
działaniami, motywacjami i
zachowaniami postaci i graczy.
Niektórzy gracze mogą rozwijać
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różnego rodzaju relacje (para,
rodzeństwo, rodzina, wrogowie)
między swoimi postaciami i po grze
nadal odczuwać silne emocje w
stosunku do nich, w takim przypadku
de-rolowanie powinno pomóc im
wrócić do rzeczywistości.

DEBRIEFING

Debriefing to wydarzenie odbywające
się po larpie, podczas którego
uczestnicy i projektanci mogą
wymienić się swoimi opiniami,
perspektywami i odczuciami na temat
gry. W zależności od larpa, może mieć
charakter ustrukturyzowany lub
swobodny.

W edukacyjnych larp-ach debriefing
jest integralną częścią projektu larpa,
bez niego doświadczenie nie
mogłoby być właściwie ocenione, a
zatem uczestnicy nie mieliby szansy
na właściwą analizę swoich celów
edukacyjnych. Dlatego osoby
pracujące z młodzieżą, edukatorzy i
nauczyciele powinni poświęcić
szczególną uwagę warsztatom
debriefingowym i zaprojektować je w
taki sposób, aby pomogły
uczestnikom lepiej zrozumieć, co
wydarzyło się podczas gry i jakie
procesy w niej zaszły.

W zależności od czasu, który możemy
poświęcić na debriefing i liczby graczy,
możemy podzielić warsztat na trzy
części:

1. debriefing w parach - gracz
wybiera gracza, z którym nie miał
zbyt wielu interakcji podczas gry i
podsumowuje, co się stało z jego
postacią, a także mówi o swoich
odczuciach jako gracza. 5 minut
dla każdego gracza na rozmowę.
Ta metoda jest dobra, gdy mamy
duże grupy (około 40-50
uczestników) i zajęłoby to zbyt
wiele czasu, aby dać każdemu
graczowi wystarczająco dużo
miejsca na podzielenie się swoimi
doświadczeniami;

2. debriefing w grupach - gracze z tej
samej frakcji dzielą się swoimi
historiami między sobą
(szczegółowo, każda osoba po
kilka minut), a następnie
wspólnie tworzą podsumowanie
wydarzeń swojej frakcji, które
później można przedstawić
wszystkim graczom;

3. ogólny debriefing - wszyscy
gracze razem, albo pojedynczo po
kilka zdań, albo dłużej w grupach
(np. w larpie Edinu wszyscy
gracze, którzy grali Urukianami,
podsumowują to, co działo się w
ich frakcji).

Debriefing ma na celu zebranie
głównych wydarzeń z gry i ułożenie
ich w jedną fabułę. Podczas larpa nie
sposób brać udziału we wszystkich
akcjach, dlatego wielu graczy chce się
podzielić tym, co udało im się
osiągnąć podczas gry, ujawnić tajne
wątki lub po prostu opowiedzieć
epickie sceny, z których byli bardzo
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graczy.

Po larpach kameralnych (które są
bardziej grywalizacyjne) podczas
debriefingu gracze sprawdzają, ile
celów udało im się zdobyć (czasem
liczą punkty) i dyskutują o tym jaka
była ich strategia. larpy edukacyjne o
bardziej nordyckim stylu (np. 3 dni
gry, większa imersja) mogą mieć
debriefing po każdym dniu gry lub na
koniec wydarzenia i skupiają się
bardziej na interpretacji sytuacji, które
wydarzyły się podczas larpa.

Dobrze jest też zrobić szybką rundkę,
rozmawiając o odczuciach graczy tuż
po grze, by ocenić poziom
zadowolenia, zmęczenia i
zaangażowania.

Debriefing nie tylko strukturyzuje
wydarzenia i doświadczenia graczy,
ale także łączy je z prawdziwym
życiem poprzez analizę procesów,
które zaszły podczas gry. Te sytuacje i
procesy mogą być związane z tymi,
które są obecne w naszym otoczeniu
(np. populistyczne przywództwo,
dyskryminacja, brak kompetencji
obywatelskich, brak zainteresowania
wyborami politycznymi itp.) ). Zaleca
się wymienienie tych sytuacji podczas
debriefingu i zorganizowanie
następnej sesji poświęconej analizie
ich odpowiedników w realnym życiu
(np. warsztat larp & Life na temat
sytuacji migrantów w naszych krajach,
zaangażowania politycznego
młodzieży, wartości europejskich itp.

JAK EWALUOWAĆ
DOŚWIADCZENIE?

Ewaluacja może być prowadzona na
wielu poziomach, na przykład
możemy skupić się na ocenie
doświadczeń graczy i/lub samej gry
(fabuła, projekt, wykonanie,
mechanika gry itp.).

W zależności od tego, jakie są cele
organizatorów, możemy poświęcić
osobne sesje na obie oceny. Aby
ulepszyć grę, bardzo cenne są uwagi
od graczy, ponieważ ich rozwiązania
mogą zostać zaimplementowane w
kolejnych wydarzeniach. Ocena samej
gry może obejmować pytania
dotyczące:

+ główną fabułę i wątki - wciągające
czy nudne, złożone czy czarno-
białe;

+ wpływMistrza Gry na wydarzenia i
fabułę - za dużo kolei (za dużo
inscenizowanych scen i ingerencji
Mistrza Gry, gracze są zmuszeni do
podążania za pomysłami Mistrza
Gry) lub za dużo piaskownicy
(chaos i brak celu, za dużo
swobody, brak rozrywki i nuda);

+ proces budowania postaci - czy był
dobrze dostosowany do formy
larpa (arkusz postaci
zaprojektowany przez
organizatorów lub ramki do
wypełnienia przez graczy itp.),
pozwalający na lepszą imersję lub
przeciwnie - wystarczającą ilość
czasu na stworzenie
przekonującej postaci;
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+ warsztaty przed larpem - czy były
przydatne, czy nie, jakie tematy
powinny być poruszone na
następnym larpie, by lepiej
przygotować uczestników;

+ zasady i mechanika gry - jasne i
łatwe do przestrzegania czy wręcz
przeciwnie, pomagające w lepszej
imersji lub jej uniemożliwiające;

+ rola NPC - czy były pomocne w
tworzeniu lepszego
doświadczenia, czy też je zepsuły;

+ miejsce, sceneria, rekwizyty i
kostiumy - czy pomagały graczom
zanurzyć się w wykreowanym
świecie, czy grało się w nim
wygodnie i bezpiecznie;

+ bezpieczeństwo i umowa
społeczna - czy była
respektowana, czy impreza miała
charakter integracyjny, czy
wszyscy czuli się bezpiecznie;

+ dynamika grupy i ogólna
atmosfera - czy grupa się
zintegrowała, czy ludziom
podobały się interakcje między
sobą, czy pojawiły się jakieś
konflikty, a jeśli tak, to jak zostały
rozwiązane.

Ewaluacja doświadczeń edukacyjnych
jest integralną częścią projektu
eduLARP. Aby uzyskać najlepsze
rezultaty, dobrze jest mieć co najmniej
dwie różne metody, które pomogą
uczestnikom w samoocenie procesu
uczenia się. Właściwy warsztat
debriefingowy może pomóc

uczestnikom ustrukturyzować swoje
doświadczenie, połączyć wszystkie
wydarzenia w jedną narrację,
porównać swoją perspektywę ze
współuczestnikami oraz
zidentyfikować najważniejsze sytuacje
i procesy, które można powiązać z
celami uczenia się. Ewaluacja
powinna nastąpić po podsumowaniu,
ponieważ w przeciwnym razie gracze
mogą źle zrozumieć pewne sytuacje i
oceniać je tylko po pozorach lub
przeoczyć ukryte wątki i działania
innych graczy, co może wpłynąć na ich
perspektywę.

Jeśli eduLARP jest częścią większego
projektu, takiego jak Wymiana
Młodzieży lub Szkolenie dla
Pracowników Młodzieżowych,
ewaluacja powinna obejmować
wszystkie procesy uczenia się, a nie
tylko grę.W takim przypadkumożemy
ułatwić uczestnikom dokonanie
samooceny w zakresie rozwijania
kluczowych kompetencji programu
Erasmus +:

+ kompetencje wielojęzyczne;

+ kompetencje personalne,
społeczne i umiejętność uczenia
się;

+ kompetencja obywatelska;

+ kompetencja przedsiębiorczości;

+ kompetencje informatyczne;

+ kompetencje matematyczne oraz
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ścisłych, technologii i inżynierii;

+ kompetencje w zakresie
umiejętności czytania i pisania.

Zanim zaczniemy oceniać efekty
uczenia się, możemy pomóc
uczestnikom w refleksji nad procesem
uczenia się, wykorzystując grę
karcianą "Uczenie się poza
pudełkiem" (https://
w w w . y o u t h p a s s . e u / e n /
publications/card-game/).

Następnie możemy zastosować różne
metody ewaluacji w ramach uczenia
się pozaformalnego. Mogą one
obejmować zarówno ocenę grupową,
jak i indywidualną, w formie otwartej i
anonimowej.

Należy podkreślić, że uczestnicy
dokonują samooceny swojego
doświadczenia edukacyjnego i nikt
poza nimi samymi nie będzie oceniał
ani osądzał ich osiągnięć. Osoby
pracujące z młodzieżą, wychowawcy i
nauczyciele powinni jedynie
dostarczać uczestnikom narzędzi i
kontekstu, aby pomóc im w refleksji i
analizie procesu uczenia się.

Do samooceny indywidualnej
proponujemy ćwiczenie "pisanie listu
do siebie" w formie, w której fikcyjna
postać z larpa pisze do uczestnika jak
do dobrego przyjaciela opisując swoje
doświadczenia, zdobytą wiedzę,
umiejętności i postawy, dając rady jak

się zachować w określonych
sytuacjach, czego unikać itp. Inny
sposób ewaluacji indywidualnej może
odnosić się bezpośrednio do celów
osobistych lub celów edukacyjnych
projektu ustalonych przed eduLARP-
em. Uczestnicy mogą zapisywać
wszystkie sytuacje, które wydarzyły się
podczas larpa, a które uważają za
związane z tematem i celami nauki.W
zależności od liczby uczestników i
czasu na ewaluację, ćwiczenie może
być wykonane tylko indywidualnie
(bardzo osobista i tajna treść listów),
lub tylko ochotnicy mogą
zaprezentować wyniki, lub też każdy z
uczestników może zaprezentować to,
czego nauczył się podczas gry.

W przypadku ewaluacji grupowej,
możemy rozpocząć od rundy
'gadających kijów' opowiadających o
doświadczeniach uczestników z ich
emocjonalnej perspektywy.
Gadającym kijem" może być dowolny
przedmiot, który uczestnicy podają
sobie nawzajem, a trzymając go, dają
sobie prawo do nieprzerwanej
wypowiedzi. Metoda ta oparta jest na
tradycji rdzennych Amerykanów. Do
pomiaru poziomu satysfakcji możemy
również wykorzystać ćwiczenia w
formie zabawy:

+ a) oś satysfakcji - uczestnicy
poruszają się po sali na osi od
"bardzo zadowolony" na jednym
końcu do "bardzo
niezadowolony" na drugim;
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+ b) wykres pizzy - na flipcharcie
narysowany jest kontur pizzy, a
uczestnicy zaznaczają swoje
zadowolenie z poszczególnych
części wydarzenia ("plasterki
pizzy"); im bliżej środka, tym
większe zadowolenie;

+ c) pociąg doświadczeń - na
flipcharcie rysowany jest zarys
pociągu, w którym poszczególne
wagony reprezentują różne
postawy i opinie na temat
wydarzenia, a uczestnicy mogą
zapisywać w nich swoje
komentarze (np. Diamenty -
wspaniałe doświadczenie, Złoto -
narzędzia, umiejętności, które
chcę zabrać do domu, Węgiel -
przydatne rzeczy, Dym - rzeczy, o
których chcę zapomnieć, Chmury -
nieistotne dla mnie).

Aby zebrać właściwą informację
zwrotną, oprócz interaktywnych i
zabawowych metod oceny grupowej,
zaleca się dać uczestnikom możliwość
indywidualnej i anonimowej oceny w
formie kwestionariusza (w wersji
online lub papierowej) zawierającego
szczegółowe pytania dotyczące
różnych części wydarzenia
edukacyjnego:

+ a) opracowanie projektu - jakość
treści, płynność programu,
powiązanie między tematami,
trafność tematów, trafność metod;

+ b) realizacja projektu - rola
facylitatorów, miejsce,
zarządzanie czasem i przestrzenią,
zarządzanie grupą;

+ c) zaangażowanie uczestników,

motywacja i zaangażowanie;
+ d) dynamika grupy - komunikacja

między członkami grupy, wyniki
pracy grupowej, poziom integracji
i współpracy;

+ e) efekty uczenia się - wiedza,
umiejętności i postawy;

+ f) najważniejsze punkty projektu i
zalecenia dotyczące ulepszeń.

Jeśli eduLARP jest oddzielnym
wydarzeniem o ograniczonym czasie
(jedna sesja na przygotowanie, czas
gry i jedna sesja na podsumowanie i
ocenę), bardziej efektywne może być
wybranie nie więcej niż trzech metod -
jednego lub dwóch ćwiczeń dla grupy
i jednego do oceny indywidualnej
oraz skupienie się głównie na
samoocenie celów uczenia się.



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.



POBIERZ DODATKOWE MATERIAŁY
BY ZAGRAĆ W TEGO LARPA

www.europe4youth.eu/polytropia
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Cyberpunkowy chamber larp dotyczący
relacji zaufania między ludźmi,
instytucjami i maszynami. Dla od 22 do
27 graczy + 6 NPC. Ograniczona ilość
rekwizytów i kostiumów. Każdy gracz
wokół może być androidem udającym
człowieka. Lub na odwrót. Jakmożesz to
odróżnić? Jak odróżnić ofiarę od łowcy?
Pytania te zostaną zaserwowane w
odpowiednim cyberpunkowym tle:
kupczenie prawami człowieka,
wszechwładne korporacje, oddolne
bunty, eugenika, implanty i
ekologiczna zapaść.

CELE EDUKACYJNE

+ Zwiększenie empatię wobec
wszelkich mniejszości
(symbolizowanych w grze przez
androidy).

+ Zbadanie relacji zaufania między
ludźmi i instytucjami.

+ Wskazywanie na realne
mechanizmy przemocy fizycznej i
symbolicznej oraz zapobiegać jej
wybuchom.

+ Wzmocnienie umiejętności
negocjacyjne i retoryczne graczy.

+ Przedyskutowanie filozoficznych
pytań, co to znaczy być człowiekiem
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i kto chciałby żyć wiecznie

Należy pamiętać, że tematyka
sztucznej inteligencji i zapaści
ekologicznej nie jest zawarta w celach
edukacyjnych tej gry. Zostały one
wykorzystane przez projektantów do
stworzenia atrakcyjnej scenerii
(wyimaginowanego świata), w której
gracze mogą realizować wymienione
powyżej cele.

ŚWIAT

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

Aby zrealizować powyższe cele,
wybraliśmy dla tego larpa
postapokaliptyczną i cyberpunkową
scenerię. Stylistyczne nawiązania do
znanych filmów, takich jak Mad Max 2
czy Blade Runner, ułatwiają
uczestnikom wyobrażenie sobie
świata, w którym rozgrywa się historia.
Dodatkowo, sceneria ta umożliwia

przygotowanie rekwizytów i
scenografii za niewielkie pieniądze w
krótkim czasie - spryskajcie ściany
sprayem, ubierzcie się w używane
ubrania, użyjcie ręcznie robionych
rekwizytów lub zepsutych narzędzi.
Gra skupia się na relacjach
międzyludzkich, scenografia jest tylko
tłem.

HISTORIA

Oto historia, z którą gracze powinni
zapoznać się przed przystąpieniem do
gry:

"Jest grudzień 2086 roku. Witamy w
domu Archona. Dziś jest Dekada -
polityczne zgromadzenie najbardziej
wpływowych ludzi w mieście. Odbywa
się ono raz na 10 lat. Podjęte zostaną
kluczowe decyzje społeczne oraz
wybrany zostanie nowy Archont na
nadchodzącą dekadę.

Jeśli otrzymasz to Zaproszenie, uważaj
się za szczęściarza i
uprzywilejowanego. Szczęściarz,
ponieważ tylko kilka miast pozostało
po Wojnach Falloutowych, które
zamieniły świat w jałową pustynię
pokrytą radioaktywnym opadem.
Uprzywilejowany, ponieważ jesteś
uważany za wystarczająco bogatego
lub wpływowego, aby wziąć udział w
Dekadzie.
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Świat jest nieprzyjemnym miejscem
do życia, ale nie ma dla niego
alternatywy. Marzenia o zasiedleniu
kosmosu zakończyły się katastrofą
zarówno na Księżycu, jak i na Marsie,
przez pokolenie nie podjęto dalszych
prób. Słońce jest rzadko widoczne
przez wieczne opady, drzewa nie rosną
nigdzie poza laboratoriami, duże
zwierzęta wyginęły, pozostawiając
owady i gryzonie do zasiedlenia
wypalonego globu.

Technologia umożliwiła ludzkości
przetrwanie, ale ludzie wydają się
teraz mniej przystosowani niż
androidy, które lepiej znoszą nowe
warunki. Na początku prymitywne,
nieludzkie roboty, androidy
ewoluowały wspaniale w ciągu
ostatnich pokoleń, dzięki rewolucji w
nanobiologii i nauce o neuronach.
Obecnie nie są one wykonane ze stali
i chromu, ale z genetycznie
zmodyfikowanego ciała z wysoce
adaptacyjnym systemem
neuronalnym. Praktycznie niczym nie
różnią się od ludzi - przynajmniej nie
ma łatwego sposobu na określenie,
czy dana osoba jest człowiekiem czy
androidem.Mimo to,wciąż są gorsi od
ludzi. Nie wolno im głosować ani
zakładać legalnych rodzin. Dlatego
najczęściej ukrywają się wśród ludzi,
tak bardzo przyzwyczaiły się do
udawania ludzi, że same zapominają
o swojej prawdziwej naturze.

W Mieście znajduje się 5 dzielnic, nie
noszą one żadnych nazw poza
Przyjemnością, Przemysłem,
Zdrowiem, Biznesem i Mieszkaniem.
System polityczny Miasta jest prosty i
klarowny: każda dzielnica jest
reprezentowana przez jednego
bezwzględnego Radnego, który
gromadzi w swoich rękach całą władzę
i wpływy. Ponad radnymi stoi tylko
Archont i jego towarzysze, wybierani
raz na 10 lat. Ich rolą jest utrzymanie
tego rozległego miasta w całości,
podczas gdy skorumpowani radni
rozrywają je na strzępy dla własnych
korzyści. Nigdy nie było szansy na
odwołanie ich decyzji ani na
uniknięcie kary.

Do grona osób odpowiedzialnych za
moralne i polityczne zepsucie Miasta
należy dodać Korporacje, noszące jak
na ironię boskie imiona Apolla,
Bachusa i Hermesa. Ich zadaniem jest
utrzymywanie życia kulturalnego
Miasta na cywilizowanym poziomie -
dostarczają ludziom rozrywki, sztuki,
mediów, gier i informacji. Nie
deklarują zainteresowania prestiżem
politycznym, choć ich potencjalny
wpływ jest nie do przecenienia.

Witamy w Dekadzie. Przygotuj się do
szybkiego działania i realizuj swój
program, zanim inni Ci go odbiorą -
następna szansa nadarzy się nie
wcześniej niż za 10 lat.
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ZASADY

Poniżej przedstawiamy zasady, z
którymi gracze powinni się zapoznać
przed przystąpieniem do gry:

1. Nikt nie nosi tutaj broni i nie jest
dozwolona żadna walka fizyczna.

2. W przypadku złamania zasad lub
jakiegokolwiek niewłaściwego
zachowania, zostaniecie
odprowadzeni przez Charona do
The Serenity, gdzie będziecie
mieli czas na przemyślenie swoich
błędów.

3. Każdy gość ma przy sobie Kartę
Zaproszenia. Zabronione jest
zaglądanie do Kart innych osób
oraz podkradanie im Kart.

4. Na Dekadzie obecnych jest
niewiele androidów. Większość z
nich wie, że są androidami, ale
technicznie możliwe jest, że
niektóre są nieświadome swojej
natury. Mogą się ukrywać i
udawać ludzi.

5. W The Decade obecnych jest kilku
Łowców. Ich celem jest wykrycie
ukrywających się androidów.
Jedynie Solon jest w posiadaniu
naukowego mechanizmu, który
potrafi stwierdzić, czy dana osoba
jest człowiekiem czy androidem.
Jeśli któryś z Gości zachowuje się
podejrzanie, Łowcy mogą wskazać
go Solonowi do zbadania. Jeśli
Łowca będzie miał rację,

zauważony android zostanie
usunięty do The Serenity. Jeśli
jednak Łowca się myli, zostaje
pozbawiony swojej funkcji.

6. Głosowanie zostanie
przeprowadzone przez Archonta i
jego urzędników do końca dnia.
Do tego czasu macie czas na
nawiązanie wszelkich stosunków
dyplomatycznych z innymi
gośćmi, którzy mogą wam pomóc
w realizacji waszego planu.

7. Każdy gość ma przy sobie na
początku pewną ilość Drewna.
Drewno jest używane zarówno do
głosowania, jak i do transakcji
finansowych. Drewno stało się
uniwersalną walutą po Fallout
War - ponieważ nie ma już dzikich
drzew na tej planecie. Głosowanie
jest ściśle regulowane: 1 Drewno
=1Głos.Wszelkie inne transakcje
mogą przebiegać zgodnie z wolą
graczy.

8. Zabronione jest podkradanie
drewna innym gościom. Jeśli
zostaniesz złapany na gorącym
uczynku, trafisz prosto do
Serenity.

9. Podczas Wyborów na koniec
Dekady głosowane będą
następujące sprawy:

+ Equilibrium - prawo dla
androidów do głosowania i
swobodnego poruszania się w
dowolnymmiejscu.

+ Przedłużenie życia -
wprowadzenie medycznego
przedłużenia życia dla ludzi
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+ Polityka - wyznaczenie nowego
Archona na następną Dekadę.

10. Niedaleko stołu, przy którym
rezyduje Pythia, znajduje się
Krzesło Wzniesienia. Każdy może
na nim stanąć i na krótką chwilę
stać się "Wzniesionym". Oznacza
to, że wszyscy wokół powinni
zaprzestać dyskusji i wysłuchać
mowy Podniesionego. Można stać
na krześle tak długo, jak długo
Pythia wstrzyma oddech - potem
efekt mija i należy zejść.

11. Gospodarz Dekady nie serwuje
żadnych posiłków ani napojów,
ale Kapłani mogą swobodnie
(jeśli chcą) rozdawać swoje
specjały wśród gości.

12. Na Dekadzie obecnych jest kilku
Agentów megakorporacji. Mają
oni przy sobie kontrakty. Każdy
może podpisać kontrakt z
którąkolwiek z Korporacji, ale po
podpisaniu kontraktu nie można
go anulować ani podpisać
kolejnego. Po podpisaniu
kontraktu należy udać się do
Solona, który uzasadni zawarcie
kontraktu poprzez zawiązanie
plakietki na nadgarstku danej
osoby i rozda jej umówioną ilość
Drewna.

13. Jest 5 radnych z 5 dzielnic Miasta.
Są to postacie publicznie znane:
Kreon (Dzielnica Przemysłu),
Pisistratus (Dzielnica
Przyjemności), Odyseusz
(Dzielnica Biznesu), Aspazja
(Dzielnica Zdrowia) i Arystydes
(Dzielnica Mieszkaniowa). Są to

osoby o wysokim prestiżu i
wpływach - proszę mieć to na
uwadze i okazać im należyty
szacunek.

14. W Dekadzie może znajdować się
kilku służących, z których każdy
towarzyszy swojemu panu.
Służący to androidy, maszyny
stworzone do służenia ludziom -
nie musisz traktować ich z
szacunkiem, bo nie są
prawdziwymi ludźmi. Zabronione
jest jednak wykradanie
androidów ich właścicielowi lub
zabijanie ich bez ważnego
powodu.

KORPORACJE

W grze występują 3 korporacje:
Apollo, Hermes i Bacchus. Każda z
nich posiada 1 Agenta, którego
zadaniem jest przekonanie innych
postaci do podpisania Kontraktu z
daną Korporacją.

Kiedy ktoś zostanie przekonany do
podpisania Kontraktu, powinien
przyjść z Agentem do Solona, który:

+ owinie odpowiednią Korpo-Badge
wokół nadgarstka gracza

+ odbierze podpisany kontrakt

+ wręczy 2 Drewna bezpośrednio
zachipowanej postaci

+ odnotuje zachipowaną postać w
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Podsumowaniu Postaci

+ upewnij się, że żadna postać nie
została zachipowana dwa razy

+ podczas fazy głosowania w grze,
upewnij się, że zachipowane
postacie nie głosują na siebie bez
Agenta

PLAKATY

Istnieją 4 rodzaje plakatów do
wydrukowania i powieszenia na
ścianach:

+ ZASADY (strona numer 2 tego
pliku)

+ HISTORIA (strona numer 3 tego
pliku)

+ KÓŁKO POLITYCZNE - w tym
miejscu gracze dowiedzą się, kto
jest radnym i z jakiego okręgu.

+ KÓŁKO KORPORACYJNE - w tym
miejscu gracze dowiedzą się, kto
jest Agentem Korporacji.

Dodatkowo za tymi dwoma Kręgami
kryje się ukryte znaczenie. Strzałki na
plakatach pokazują, który Radny/
Agent ma silny cel osobisty
skierowany przeciwko konkretnemu
wrogowi. Każdy Radny i Agent ma 1
osobistego wroga, który zrobi
wszystko, aby zrujnować jego karierę
polityczną w grze.

WALKA

W trakcie gry nie wolno prowadzić
walki fizycznej. Historia wyjaśnia, że
wszyscy Goście, którzy przybywają na
Dekadę do Archonatu są rozbrojeni.
Tylko Charon nosi broń w tymmiejscu,
a Charon jest bez wątpienia lojalny
wobec Archonta. Walka oznacza
złamanie zasad Dekady. Jeśli dojdzie
do jakiejkolwiek bójki, wszyscy gracze
biorący w niej udział są natychmiast
zabierani do The Serenity.

SERENITY

Jest to specjalny obszar w grze,
powinien znajdować się gdzieś w rogu
lub w innym pomieszczeniu (jeśli to
możliwe). Powinno się tam znaleźć
kilka krzeseł, ewentualnie sofa (nie
musi być wygodna).

The Serenity symbolizuje
krótkoterminowe więzienie
polityczne, ze specjalnym
wyposażeniem przeznaczonym do
torturowania i prania mózgu. Mieszka
tam okrutny NPC Charon.

Gracze są wysyłani do Serenity, jeśli:

+ złamią mechanikę gry (= zasady
Dekady)

+ wypowiedzą na głos coś
rewolucyjnego przeciwko
Archonatowi

+ zostaną wskazani przez Łowcę i
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odkryją, że są androidami

+ są zdemaskowani przez innych
graczy, że popełnili jakąś
straszliwą zbrodnię (w takim
przypadku NPC powinni być
ostrożni i improwizować,
ponieważ wiele historii postaci
zawiera zbrodnicze czyny, ale nie
ma faktycznych dowodów winy).

Charon jest wyposażony przez:

+ kilka kawałków lin - do
przywiązania gracza do krzeseł
(bądźcie delikatni - to tylko
symbolika i teatr, nie róbcie
krzywdy ani nie bądźcie agresywni
wobec gracza)

+ pary okularów VR ze słuchawkami
- takie tanie, do których wkłada się
smartfona. Gracz z okularami VR
na głowie widzi tylko wyświetlany
film i słyszy związaną z nim
muzykę. Nie wie, co dzieje się w
grze, ale pozostali gracze widzą
ukaranego gracza z okularami VR.

Autorzy przygotowali 3-minutowy klip
wideo, który można pobrać tutaj.
Zachęcamy jednak organizatorów gry
do przygotowania swoich klipów na tę
okazję (prosimy o podzielenie się
nimi później).

Jeśli organizatorzy wymyślą lepszy
sposób na symboliczne pranie mózgu
gracza w cyberpunkowym stylu,
zachęcamy do tego! (prosimy o
podzielenie się tym później z
autorami).

Tak wyglądały okulary VR używane
przez autorów (kosztowały 8 euro za
sztukę):

MEDIA

W grze jest 3 dziennikarzy: Orfeusz,
Pan i Herodot. Każdy z nich otrzymuje
przybory do pisania - papier, marker i
taśmę klejącą. Jeśli jest to możliwe w
lokacji, w której toczy się gra, byłoby
świetnie, gdyby mogli pisać
markerami (lub sprayami)
bezpośrednio na ścianach.

Tylko Dziennikarze mogą używać
przyborów do pisania. Mogą oni pisać
lub rysować w dowolnym miejscu na
terenie gry (lub w wybranych
miejscach, wybranych przez
organizatorów i wyjaśnionych
graczom przed rozpoczęciem gry).

Jeśli bohaterowie niezależni chcą
korzystać z mocy mediów, powinni
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zapłacić lub przekonać do tego
Dziennikarzy.

DREWNO

Każdy gość ma przy sobie pewną ilość
Drewna na początku gry. Drewno jest
używane zarówno do głosowania, jak i
do transakcji finansowych. Drewno
stało się uniwersalną walutą po
Wojnie Fallouta - ponieważ nie ma już
dzikich drzew na tej planecie.

Głosowanie jest ściśle regulowane: 1
Drewno = 1 Głos. Wszelkie inne
transakcje mogą przebiegać według
uznania graczy.

Zabronione jest podkradanie Drewna
innym gościom. Jeśli gracz zostanie
złapany na gorącym uczynku, trafia
prosto do The Serenity.

GŁOSOWANIE

Następujące kwestie zostaną poddane
głosowaniu podczas Wyborów na
koniec Dekady:

+ Equilibrium - prawo androidów do
głosowania i swobodnego
poruszania się w dowolnym
miejscu. Temat ten symbolizuje
traktowanie jakiejkolwiek
mniejszości przez jakąkolwiek
większość (czy to innej płci,

innego gatunku, czy innej
dzielnicy), ale także stawia pytanie
"co to znaczy być człowiekiem?".
Należy pamiętać, że gracze jako
postacie w grze są zachęcani do
złego traktowania innych postaci.
Negatywne emocje doświadczane
w trakcie gry są doskonałym
punktem wyjścia do treści
edukacyjnych wprowadzanych w
fazie podsumowania.

+ Przedłużanie życia -
wprowadzenie medycznego
przedłużania życia ludzi. Temat
ten symbolizuje kolejne
filozoficzne pytanie: "czy chcesz
żyć wiecznie?". Należy pamiętać,
że wykorzystanie technologii do
przedłużenia czasu trwania
ludzkiej egzystencji zbliża ludzi o
krok do androidów, które były
przedmiotem poprzedniego
głosowania.

+ Polityka - wyznaczenie nowego
Archona na kolejną Dekadę. Ten
wątek kończy wątki wymagające
od niektórych graczy umiejętności
negocjacyjnych, retorycznych i
politycznych. Porusza kwestię
zaufania między ludźmi a ich
instytucjami. Należy pamiętać, że
stary Archont i jego urzędnicy nie
muszą być grani jako postacie
etyczne - mogą być
skorumpowanymi draniami i
zachowywać się jak szumowiny
wobec swoich Gości, mogą łamać
ich emocjonalne zaufanie - nie
mogą tylko łamać mechaniki gry
(to ważne z poziomu
organizacyjnego).
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KRZESŁOWZNIESIENIA

W pobliżu stołu, przy którym siedzi
Pythia, znajduje się Krzesło
Wzniesienia. Każdy może na nim
stanąć i na krótką chwilę stać się
"Wzniesionym". Oznacza to, że
wszyscy wokół powinni przerwać
dyskusję i wysłuchać mowy
Podniesionego. Gracz może stać na
krześle tak długo, jak długo Pythia jest
w stanie wstrzymać oddech - potem
efekt mija, a podniesiony gracz
powinien z niego zejść.

JEDZENIE I NAPOJE

Gospodarz Dekady nie serwuje
żadnych posiłków ani napojów
smakowych, ale Kapłani mogą
swobodnie (jeśli chcą) rozdawać
swoje specjały wśród gości.

Gospodarze Dekady podają jedynie
wodę (woda i kubki powinny
znajdować się w pobliżu stołu Solona).
Woda jest potrzebna graczom do picia
(aby nie przerwać imersji, jeśli będą
musieli wyjść po wodę), ale jest też
ważna dla fabuły z nielegalnymi
narkotykami. Niektórzy gracze
prosiliby o kubek wody, a potem
odchodzili na bok, zamiast pić wodę
na miejscu. Solon i Charon powinni
patrzeć podejrzliwie na tych graczy.

GŁÓWNEWYDARZENIA

Gra została zaprojektowana tak, aby
zmieścić się w 1 wieczornym evencie
dla graczy bez doświadczenia w
larpowaniu. Z tego powodu na
miejscu potrzebne są osobiście co
najmniej 4 NPC (organizatorów).

+ na miejscu potrzebne są co
najmniej 4 NPC (organizatorów)

+ Gra jest poprzedzona 1-
godzinnym briefingiem (im
bardziej doświadczeni lub
niepewni są gracze, tym dłużej
powinien trwać briefing)

+ grę kończy część kolejowa zwana
"Wyborami" (jeśli gracze nie są w
stanie samodzielnie wykonać
swoich celów, na końcu gry zrobią
to organizatorzy)

+ po grze następuje rozbudowany
czas na debriefing (w celu
wyjaśnienia celów edukacyjnych i
ostudzenia emocji graczy)

Poniżej przedstawiamy dokładne
ramy czasowe scenariusza:
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POLYTROPIA - ETAPY

ETAP TRWANIE TREŚĆ

WPROWADZENIE gracze są sobą 1 godzina

Rozdanie postaci i rekwizytów.
Wprowadzenie do fabuły - opowiadanie
historii przez GM.
Szczegółowe wyjaśnienie mechaniki.

Przedstawienie postaci niezależnych.

SANDBOX

(negocjacje)

gracze są w
rolach

1-2 godziny

1-2 godzin swobodnego mówienia
Czas dla łowców na zidentyfikowanie
androidów.
Czas dla agentów na zwerbowanie
kontrahentów.

Czas dla graczy na przekonywanie się
nawzajem do swoich racji, znalezienie
sojuszników, podkopanie wrogów, wykonanie
swoich celów.

RAILROAD

(głosowanie)
15-45 minut

Głosowanie (moderowane przez GM)
1. Prawo równowagi.
2. Przedłużenie życia.
3.Wybór Archona.

Zakończ grę wtedy, kiedy emocje są w zenicie
lub zaraz po wyborze Archona.

PODSUMOWANIE gracze są sobą 1 godzina

Rytuał wychodzenia z ról.

Zgłaszanie celów osobistych.

Dyskusja edukacyjna.
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ROLE NPC

Istnieją 4 role NPC niezbędne do
prowadzenia gry oraz dodatkowo 2
inne role NPC, które są korzystne dla
gry (szczególnie, gdy gracze nie są
doświadczonymi larpowcami). NPC
otrzymują odznaki postaci i są obecni
w grze przez cały czas jej trwania.
Wszystkie role NPC są unisex - mogą
być grane przez kobietę lub
mężczyznę bez zmiany imienia
postaci. Wszyscy NPC mają
nieograniczony dostęp do Drewna
(zasoby podobne do pieniędzy), ale
powinni z niego rozsądnie korzystać
(nie oddawać go zbyt łatwo graczom).

ARCHON - Gubernator

GM - niezbędny do działania gry

+ pilnuje porządku

+ wydaje polecenia Charonowi

+ Przeprowadza i nadzoruje Wybory

+ nie głosuje

+ Rekwizyty: coś do ogłaszania
(dzwonek, kij lub coś innego do
przyciągnięcia uwagi)

SOLON - Prawo

+ NPC - niezbędny do działania gry

+ Wszechwiedzący prawnik - zna i
wyjaśnia zasady gry

+ Przeprowadza Głosowanie, liczy i
ogłasza głosy

+ Rozdaje karty i przedmioty przed
rozpoczęciem gry: karty postaci,
plakietki z imionami, kontrakty
korporacji, drewno, leki i inne
przedmioty

+ Prowadzi Listę Ludzi/Androidów

CHARON – Przewoźnik

+ NPC - niezbędny do działania gry

+ jedyna uzbrojona osoba - nie
może zostać pokonana w walce
ani unieszkodliwiona przez
żadnego gracza

+ egzekwuje polecenia Archona

+ nadzoruje mechanikę gry

+ prowadzi graczy do Serenity

+ zajmuje się Szklankami w Serenity

+ Rekwizyty: - wszystko, co należy do
Serenity: okulary 3D, liny, itp. oraz
broń

PYTHIA – Wyrocznia

+ NPC - niezbędna do działania gry

+ Wyrocznia - wie wszystko o
graczach (ma dostęp do
wszystkich kart)
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+ siedzi przy stole z zestawem kart

Tarota (jeśli nie znasz dobrze
Tarota, po prostu improwizuj)

+ udziela graczom "wróżb" -
enigmatycznych rad-proporoctw,
w tym na temat tożsamości
androidów (raczej filozoficzne niż
użyteczne)

+ doradza graczom w kwestiach
mechaniki gry

+ w sprawach prawnych odsyła
graczy do Solona

+ prowadzi Listę Ludzi/Androidów

+ Rekwizyty: karty tarota,
Psychomasaż (masażer głowy,
najlepiej elektroniczny, z
wibracjami)

AENEAS - Podróżnik

+ NPC - opcjonalny (jeśli go nie ma,
jego obowiązki przejmuje inny,
CHARON)

+ antropolog-badacz - przechadza
się jako osoba z innego świata i
zadaje graczom pytania dotyczące
tego, co i dlaczego robi się w
Dekadzie

+ stymuluje grę, pomaga
początkującym zanurzyć się w
rozgrywce, rozdaje wskazówki do
meta-gry

+ nosi ze sobą aparat fotograficzny
lub kartkę papieru, aby sporządzić
wizualną dokumentację z gry

MEDAS - Ekonomista

+ NPC - opcjonalny (jeśli nie jest
obecny, jego obowiązki przejmuje
inny, SOLON)

+ Ekonomista, "Mistrz Drewna"

+ rozdaje Drewno graczom, którzy
podpisali Kontrakt Rąbania.

+ zbiera w jednym miejscu
podpisane kontrakty na wyrąb

+ wyjaśnia jak działa Drewno i
dlaczego.

+ stymuluje grę, pomaga
początkującym zanurzyć się w
rozgrywce, rozdaje wskazówki
dotyczące meta-gry

+ rekwizyty: - duży, prestiżowy pokój
Wooda, wiele zwykłych kawałków
Wooda do ich dyspozycji

POSTACIE GRYWALNE

Gra przeznaczona jest dla 22-27
graczy + 4-6 postaci niezależnych.
Zobacz PODSUMOWANIE POSTACI
GRACZY na końcu scenariusza. W
pierwszej kolejności rozdaj graczom
Postacie Kluczowe (nr 1-22),
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następnie rozdaj Postacie Opcjonalne
(nr 23-27) pozostałym graczom.

Postacie Kluczowe są równie ważne
dla gry; ich historie i cele są ze sobą
mocno powiązane, więc brak
którejkolwiek z nich spowodowałby
dziurę w fabule.

Postacie nr. 23-27 są opcjonalne.Mają
one za zadanie wzbogacić fabułę gry,
ale ich brak nie byłby odczuwalny dla
innych graczy (Postacie Opcjonalne
nie są częścią celów Postaci
Kluczowych).

Wszystkie postacie są przypisane do
konkretnej płci (albo mężczyzna, albo
kobieta). Jest 18 postaci męskich i 9
postaci kobiecych, ponieważ są one
oparte na postaciach historycznych i
mitologicznych, więc
prawdopodobnie niektóre kobiety
będą grały postaciami męskimi. To nie
jest problem i powinno dodać do
zabawy w grze. Jednak lepiej będzie,
jeśli większość ról zostanie
rozdzielona odpowiednio do płci
graczy.

Postacie mogą być rozdzielone
pomiędzy graczy w sposób losowy.
Jednak dobrze by było, gdyby
postacie nr. 1-2 (Łowcy Androidów) są
grane przez doświadczonych
larpowców/liderów/aktorów, a
postacie nr. 4-8 (Radni) są grane przez
osoby znające biegle język, w którym
toczy się gra.

ANDROIDY

W grze występują 2 rodzaje postaci:
Ludzie i Androidy. Przełączanie się
między tymi typami nie jest możliwe.
Zawsze jest 9 androidów, a reszta
postaci to ludzie.

Tożsamość postaci jest inna za każdym
razem, gdy rozgrywana jest Gra
Polytropia - za każdym razem inne
postacie są wybierane, aby być
androidami.

Wybór androidów powinien być
dokonany przez organizatorów
(losowo lub według ich projektu).

Organizatorzy muszą wydrukować
tabelę (w kilku egzemplarzach), na
której na pewno będzie zaznaczone,
kto jest człowiekiem, a kto androidem.
NPC (grani przez organizatorów)
powinni ją znać, zwłaszcza Solon i
Pythia powinni mieć listę pod ręką
przez cały czas trwania gry. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości,
kto jest androidem, a kto nie, słowo
Solona jest ostateczne.

Oficjalne androidy (te, które nie
ukrywają swojej tożsamości oraz te,
które zostały odkryte jako androidy)
muszą nosić znak, który jasno określa
ich tożsamość - najlepiej czerwoną
chustę owiniętą wokół ramienia.
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POLOWANIE NA ANDROIDA

W grze znajduje się 2 Łowców
Androidów. Jest to ich legalny zawód i
inni gracze widzą to na ich plakietkach
z nazwą.

Ich celem jest odkrycie, którzy gracze
są androidami.

Androidy są fizycznie takie same jak
ludzie. Mechanika gry nie pozwala
Łowcom na ostateczną weryfikację

tożsamości człowieka/androida, więc
powinni polegać na swojej intuicji -
rozmawiać z ludźmi, zadawać im
pytania, próbować odgadnąć, kiedy
kłamią na temat swojej tożsamości.

Łowca może wskazać dowolną postać
(poza NPC) w dowolnym momencie
fazy piaskownicy gry. Następnie Łowca
udaje się do Solona i żąda osądu
wskazanej osoby. Następnie Solon
bierze Mikroskop i bada gracza

RODZAJE POSTACI LUDZIE
ANDROIDY

SERVANTS HIDERS SLEEPERS

COWIEDZĄ O SOBIE
SAMYCH

Uważają, że są
ludźmi, a więc są w
pełni legalnymi i
uprzywilejowanymi
obywatelami Miasta.
Kiedy jednak
dowiadują się o
istnieniu "Śpiochów",
rozumieją, że sami
mogą stać się
Śpiochami.

Ich androidalna
tożsamość jest znana
wszystkim. Są
uważane za osoby o
niższym statusie
społecznym niż
człowiek. Przyjmują
rozkazy od swoich
panów. Nie mogą
głosować. Wolno im
rozmawiać z ludźmi,
nawet wpływać na
nich lub robić im
pranie mózgu, ale
cały czas okazując im
szacunek jako
sługom.

Wiedzą, że są
androidami, ale
ukrywają to przed
resztą bohaterów -
oficjalnie twierdzą,
że są ludźmi, bo to
pozwala im ubiegać
się o stanowiska
polityczne w
mieście.

Uważają, że są
ludźmi, a więc są w
pełni legalnymi i
uprzywilejowanymi
obywatelami Miasta.
Kiedy jednak
dowiadują się o
i s t n i e n i u
" Ś p i o c h ó w " ,
rozumieją, że sami
mogą stać się
Śpiochami.

CO JEST NAPISANE NA
PLAKIETCE POSTACI -

NA ZEWNĄTRZ
(widoczne dla innych

graczy)

CZŁOWIEK ANDROID CZŁOWIEK CZŁOWIEK

CO JEST NAPISANE NA
PLAKIETCE POSTACI -

WEWNĄTRZ

(widoczne tylko dla
właściciela)

CZŁOWIEK ANDROID ANDROID CZŁOWIEK

LICZBA POSTACI W
GRZE 13-18 2 4 3
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(kierując Mikroskop na oko gracza).
Następnie Solon odczytuje w
Podsumowaniu Postaci, czy gracz jest
androidem i wydaje wyrok (Śpiochy
liczą się jako androidy).

+ Jeśli android - gracz zostaje
zabrany przez Charona na
Serenity, a następnie pozbawiony
prawa do głosowania - a Łowca
zostaje publicznie nagrodzony (1
Drewno powinno wystarczyć).

+ Jeśli to człowiek - gracz otrzymuje
publiczne przeprosiny za
niedogodności - a Łowca zostaje
ukarany poprzez pozbawienie go
funkcji Łowcy.

Raz w ciągu gry, kolejny Łowca może
zostać zlecony przez Solona, jeśli
poprzedni Łowca stracił swoją szansę.
W przeciwnym razie nie jest możliwe,
aby inni gracze oficjalnie wskazali
androida i rozpoczęli proces bez
Solona. NPC mogą jednak
improwizować i stymulować proces
Polowania na Androida, jeśli nie jest
on wystarczająco dobrze wykonywany
przez graczy.

IDENTYFIKATORY IMION

Identyfikatory znacznie ułatwiają
graczom komunikację między sobą
podczas gry. Dlatego identyfikatory
powinny być wydrukowane w taki
sposób, aby wszystkie czcionki i znaki
były dobrze widoczne. Każdy gracz
otrzymuje plakietkę z imieniem i
nazwiskiem.

Na przedniej części identyfikatora
znajdują się następujące informacje:
IMIĘ I NAZWISKO, FUNKCJA, TYP,
WIEK, PŁEĆ. Przednia strona plakietki
powinna być widoczna dla wszystkich
zawodników przez cały czas trwania
meczu.

Tylna strona plakietki powinna być
ukryta. Powinna zawierać krótką
informację o postaci: CZŁOWIEK lub
ANDROID. Śpiochy będą widziały, że
są ludźmi.

OEDIPUS
android hunter
human, young, male
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(przygotuj je przed rozpoczęciem gry)

OBJEKT LICZBA KOMENTARZE

KAWAŁKI
DREWNA

40 sztuk dla graczy -
rozmieszczonych
zgodnie z TABELĄ
Około 30 sztuk dla

wystarczą małe kawałki drewna - można je wyciąć z krzaków lub
wziąć z warsztatu

DZWONEK 1 dla Archona lub coś, co przyciągnie uwagę i nada ogłoszenie

URNY DO
GŁOSOWANIA

5 pudełek dla
Solona

5 pudełek dowolnego rodzaju, wystarczająco dużych, aby zebrać
kawałki drewna podczas Głosowania

MIKROSKOP 1 dla Solon może to być zwykła plastikowa zabawka - Solon bawi się nią tylko
podczas badania graczy

WODA kilka trochę wody pitnej i kilka kubków, dostępnych dla graczy bez
opłat w grze, należy je umieścić wokół stołu Solona

OKULARY VR +
SŁUCHAWKI

2 zestawy dla
Charona

najtańsze okulary VR (za 8euro), które służą do wyświetlania
obrazu z umieszczonego w nich smartfona

BROŃ 1 dla Charona do urządzenia można podłączyć zewnętrzne słuchawki

LINA
2 dla Charona
1 dla Oedipusa
1 dla Procrustesa

nie będzie to używane podczas gry, ale powinno być tam, aby
pokazać, że Charonowi trzeba być posłusznym
lina powinna być używana do wiązania innych graczy - delikatnie!
- jest to działanie symboliczne, nie wyrządzajcie graczom żadnej
krzywdy, jeśli ktoś jest związany - nie próbujcie się uwolnić i
uciekać, bo jest to zabronione przez mechanikę gry

KARTY TAROTA 1 talia dla Pythi dowolny rodzaj talii Tarota, Pytia nie musi jej rozumieć, wystarczy
improwizować z symbolami i archetypami tarota

APARAT
FOTOGRAFICZNY

1 fdla Aeneasa (lub
innych NPC)

dowolny rodzaj aparatu fotograficznego, niech wygląda
cyberpunkowo, aby utrzymać imersję

DUŻY KAWAŁEK
DREWNA

1 dla Medasa (lub
innych NPC)

duży, prestiżowy kawałek drewna - aby pokazać jak bogata jest
osoba, która posiada taki kawałek luksusowego materiału

OKULARY
PRZECIWSŁONE

CZNE
1 para dla Theseusa okulary przeciwsłoneczne, mogą być jakieś tanie okulary w stylu

mafijnym

NARZĘDZIA DO
PISANIA

1 zestaw dla
każdego z 3
Dziennikarzy
2 zestawy dlar NPCs

długopis i papier, ale lepiej markery do pisania na ścianie (jeśli
to możliwe)
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INSTRUKCJE DLA
ORGANIZATORÓW

BEFORE THE GAME (PREPARATION)

REKWIZYTY: Przygotuj wszystkie
rekwizyty zgodnie z listą.

MIEJSCE: Przygotuj miejsce gry -
niech będzie jak najbardziej post-apo
i cyber-punkowe. Powieś plakaty na
ścianach (patrz: drukowanie, poniżej).

STRESZCZENIE POSTACI: Zdecyduj, kto
jest człowiekiem, a kto androidem
(patrz: androidy, powyżej), przygotuj
PODSUMOWANIE POSTACI, gdzie jest
to zaznaczone.

Karty postaci mogą zostać rozdane
graczom na początku wydarzenia.
Jeśli to możliwe, daj graczom trochę
czasu na przejście się, przeczytanie
Kart Postaci, zapamiętanie ich,
wyobrażenie sobie bycia tą postacią,
dodanie kilku historii i smaczków.

RADIWODA
1 zestaw dla
Antigone coś do picia w butelce (herbata, sok lub jakaś obrzydliwa oranżada) i

kilka kubków lub szklanek

SCAVICHIPSY 1 zestaw dla
Minoasa

paczka suchuych chpisów może być smaczna, może być też czymś
obrzydliwym

MOTHERFLOW
ERS

1 zestaw dla
Marsyas

paczka cukierków może być smaczna, może być też czymś
obrzydliwym

TABLETKI
PLUSH

1 dla Maenada
2 dla Pana
1 dla Marsyasa
1 dla Diogenisa
1 dla Prometheusa

tabletki musujące - rozpuszczające się w wodzie z lekkim szumem -
pakowane pojedynczo w jakiś papier lub małe pojemniczki
“dopalacze” muszą być przemycane przez graczy, którzy je posiadają i
rozpuszczane w taki sposób, aby NPC nie słyszeli (gracz, który
zostanie złapany na gorącym uczynku, idzie do Serenity)

LATARNIA 1 zestaw dla
Diogenisa

najlepsza byłaby latarnia z prawdziwą świeczką (patrz: Diogenis), ale
elektryczna latarka też by się nadała

KOLOROWA
SZARFA 1 dla Penelope powinna być duża i kolorowa

ZESTAW DLA
SŁUGI

1 zestaw dla
Sisyphusa
1 zestaw dla
Prometheus

coś dla sługi do noszenia (np. kubek i talerz) - aby symbolicznie
pokazać innym status i funkcję sługi

FAJKA 1 dla Theano może to być fajka lub cokolwiek innego służącego do zażywania
narkotyków

MEDAL
MILITARNY 1 dla Leonidasa powinien być łatwo rozpoznawalny jako medal wojskowy, noszony

dumnie na piersi

CZERWONE
SZARFY

1 dla Sisyphus
1 dla Prometheus
1 dla każdego
androida odkrytego
podczas gry

lub jakikolwiek kawałek materiału lub odznaka; upewnij się, że
żaden inny gracz nie ma na sobie czegoś podobnego
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PODCZAS GRY

Androidy nie mogą głosować w
Wyborach. Jeśli jednak Prawo
Równowagi zostanie uchwalone, będą
mogły brać udział w kolejnych
głosowaniach (na przedłużenie życia i
nowego Archona).

Postacie niezależne powinny chodzić
po grze, angażować się w dyskusje i
stymulować grę. Powinni być W grze -
zachowywać się jak ich postacie, a nie
jak organizatorzy gry.

Niejasności dotyczące zasad gry
powinny być rozwiązywane
bezpośrednio przez Archona i Solona.

Faza piaskownicowa gry powinna być
zakończona przez NPC w
odpowiednim momencie (gdy gracze
zrealizują większość swoich celów, a
gra nabiera tempa). Dobrze byłoby
zapowiedzieć Fazę Kolei (Wybory) na
15 minut przed jej rozpoczęciem -
przypomnieć graczom, że po
zakończeniu Fazy Piaskownicy nie
będą mieli czasu na realizację
swojego planu działania. Gracze
mogą jeszcze rozmawiać z innymi

POLYTROPIA - WYDRUKUJ PRZED GRĄ ILE

Karty Postaci 27 arkuszy papieru A4

Identyfikatory 27 + 6 małych kartek papieru

Korpo-Kontrakty około 5 dla każdej z 3 korporacji

Odznaki korpo około 5 dla każdej z 3 korporacji
Plakaty: Historia, Zasady, Krąg polityczny, Krąg
korporacji, 8 plakatów w formacie A3 (jeśli to możliwe)

Character Summary (wskaż tam ludzi i androidy) 1 arkusz papieru A4, co najmniej 4 kopie (dostępne
dla NPC podczas gry)

Około 1/2 godziny jest na to w
porządku.

Jeśli to możliwe, możesz rozdać
graczom Karty Postaci na kilka dni
przed rozpoczęciem larpa. Dzięki

temu będą oni lepiej przygotowani do
gry (mogą nawet przygotować jakieś
kostiumy). Jeśli to zrobisz, powiedz
graczom, żeby nie dzielili się swoimi
historiami i celami z innymi graczami.
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podczas Wyborów, ale to powinno być
marginalne.

Głosowanie (Faza Kolei) powinno być
prowadzone szybko przez NPC.Archon
rządzi tłumem, a Solon zbiera Głosy
do skrzynek i ogłasza wyniki. Należy
pamiętać, że androidy nie mogą
głosować (Hidery i Sleepery, które nie
zostały odkryte, nadal głosują). Jeśli
zostanie wybrane Prawo Równości,
androidy będą mogły głosować w
następujących turach.

Należy pamiętać, że gracze Chipped
mogą głosować tylko w towarzystwie
swoich Agentów i zgodnie z ich wolą.

NPC powinni ogłosić zakończenie gry,
gdy emocje będą wysokie tuż po
wyborze nowego Archona.

Po zakończeniu gry zróbcie wyraźną
przerwę w odgrywaniu postaci -
przeprowadźcie krótki rytuał wyjścia z
ról. Następnie zatrzymaj graczy wokół
siebie i rozpocznij debriefing i
dyskusję - gra nabiera walorów
edukacyjnych, gdy świeże emocje
graczy są podsumowywane i
przenoszone na wnioski.

PO GRZE (DEBRIEFING)

Debriefing to 1-godzinna sesja, która
odbywa się po zakończeniu gry w
larpa. Kluczowe jest przełożenie

emocjonalnych doświadczeń graczy
na efekty edukacyjne. Dobrze
przeprowadzony debriefing pozwala
organizatorom gry wykorzystać nawet
negatywne emocje i doświadczenia
do wzmacniania pozytywnych postaw.

Nie można pominąć debriefingu.
Musi on być prowadzony przez
wykwalifikowanego trenera.

Debriefing powinien rozpocząć się od
małego rytuału otrząśnięcia się z ról.
Wystarczy zebrać wszystkich graczy w
kręgu, kazać im zamknąć oczy, a
następnie powoli poruszać rękami i
nogami - otrząśnij się z emocji
przeżywanych przez fikcyjną postać,
którą grałeś i zacznij znów czuć swoje
ciało jako prawdziwe.

Następnie zbierz graczy wokół siebie,
niech usiądą wygodnie w kręgu.
Pozwól im wypowiedzieć się na temat
ich doświadczeń. Poprowadź dyskusję
w kierunku pytań, które chcesz zadać.
Skieruj ich uwagę na wnioski i efekty
gry. Nie ma sztywnej listy pytań, które
powinny być zadane, ponieważ każda
grupa uczestników jest inna.
Prowadzący debriefing powinien
dokładnie rozważyć potrzeby i
odczucia danej grupy.

Oto kilka przykładowych pytań, które
zostały zadane podczas pierwszego
testu gry (Kraków, 13.01.2020):



Strona 65

Sc
en
ar
iu
sz

1:
Po

ly
tr
op

ia
+ Jak było dla Ciebie przestawić się

na inną rolę?

+ Jak wyglądało dla Ciebie
przełączanie się z innej roli?

+ Czy doświadczyłeś czegoś, czego
nigdy wcześniej nie
doświadczyłeś?

+ Czy widzisz podobieństwa
pomiędzy Twoją rolą w grze a
Twoim prawdziwym życiem?

+ W jaki sposób ustalałeś priorytety
w swoich celach?

+ Ile celów udało Ci się zrealizować?

+ Co powstrzymało Cię przed
realizacją niektórych celów?

+ Czy żałujesz czegoś, co zrobiłeś w
grze?

+ Czy byłeś bardziej nastawiony na
współpracę czy bardziej na
rywalizację?

+ Czy byłeś bardziej złośliwy czy
milszy dla innych graczy?

+ Jaka była motywacja Twoich
działań i decyzji?

+ Czy miałeś/aś wrażenie, że inni
gracze Ci dorównują?

+ W jakich sytuacjach byłeś bardziej
niemiły i chamski jako Twoja
postać niż jako prawdziwa osoba?

+ W jakich sytuacjach byłeś bardziej
miły i kochający jako Twoja postać
niż jako prawdziwa osoba?

+ Czy łatwo lub trudno było Ci
zaufać innym ludziom w grze?

+ Jakie czynniki ułatwiały lub
utrudniały Ci zaufanie do ludzi w
grze?

+ Jakie są Twoje zdaniem główne
różnice pomiędzy androidami a
ludźmi w grze?

+ Co to znaczy być człowiekiem?

+ Czy chciałbyś/chciałabyś żyć
wiecznie?



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.



POBIERZ DODATKOWE
MATERIAŁY BY ZAGRAĆ W TEGO

LARPA

www.europe4youth.eu/school_council
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SZKOLNA RADA

Szkolna Rada to chamber larp osadzony
w alternatywnym wszechświecie, w
którym każdy ma supermoce. Jak sama
nazwa wskazuje, jest to Szkolna Rada
odbywająca się w liceum, z dyrektorem
szkoły prowadzącym spotkanie oraz
przedstawicielami nauczycieli, uczniów
i stowarzyszenia rodziców
uczestniczących w spotkaniu.
Przeznaczona jest dla 8-24 graczy plus
1-2 GMów i może być rozgrywana w
dowolnym pomieszczeniu ze stołem i
krzesłami, z minimalną ilością
rekwizytów. Czas trwania gry może
wynosić od 60 do 120 minut.

CELE EDUKACYJNE

+ Podjęcie i zrozumienie problemu
apatii młodzieży w odniesieniu do
kwestii politycznych i społecznych.

+ Zrozumienie przeszkód i/lub braku
motywacji do aktywnego
uczestnictwa młodzieży.

+ Zidentyfikowanie czynników, które
mogą być motywem/ zachętą do
uczestnictwa młodzieży.

+ Zbadanie barier związanych z
zaufaniem do systemu
politycznego i możliwości, które on
oferuje lub nie.

+ Zrozumienie różnych podejść do
aktywnej partycypacji.
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Uniwersum superbohatera zostało
wybrane jako sceneria do
przedstawienia prawdziwych sytuacji
w fikcyjny sposób, który zapewnia
graczom alibi (patrz słownictwo). Są to
informacje o uniwersum i jego
aktualnych sprawach, które gracze
otrzymują w swoich kartach postaci:

...ŚWIATdotarł do alternatywnej wersji
naszego XXI wieku, ale w tej
rzeczywistości wszyscy ludzie mają
supermoce.

...LUDZIE rodzą się z możliwością
zostania superbohaterami, rozwijając
swoje talenty w supermoce, poprzez
odpowiednią edukację lub będąc
samoukami.

...TWÓJ KRAJ nazywa się Elodania,
TWOJEMIASTO nazywa się Cometham
City, a TY jesteś nauczycielem w
Centralnym Liceum Cometham City.

... SZKOŁA znajduje się w centrum
miasta i uczęszczają do niej uczniowie
ze wszystkich klas społecznych i
ekonomicznych.

...KLASA SUPERPOWERÓW jest
częścią obowiązkowego programu
nauczania w szkole.

...Na początku nauki w szkole średniej
wszyscy uczniowie przechodzą TEST
TALENTÓW, aby ocenić ich

predyspozycje, a każdy uczeń
otrzymuje supermoc i uczęszcza na
odpowiednie szkolenie w oparciu o
wyniki tego testu.

...Raz w miesiącu odbywa się
SZKOLNA RADA, koordynowana przez
Dyrektora Szkoły, w której uczestniczą
przedstawiciele nauczycieli,
stowarzyszenia rodziców oraz
wychowawcy.

...Przedstawiciele do rady szkoły są
wybierani co miesiąc w drodze
losowania, aby zapewnić wszystkim
równe szanse uczestnictwa.

...DYREKTOR SZKOŁY jest postacią
łagodną, raczej umiarkowaną i
neutralną w poglądach, woli, aby
decyzje podejmowała Szkolna Rada, a
nie oni sami, ale ceni sobie porządek i
dobre maniery podczas rozmów.

...W przyszłym miesiącu
organizowana jest EDUKACYJNA
WYCIECZKA SZKOLNA dla uczniów,
którzy wezmą udział w corocznych
Krajowych Targach Super Power.

...LITTLEVILLE, pobliskie miasto,
zostało niedawno dotknięte burzą
meteorytową, która zniszczyła
budynki mieszkalne i handlowe, a
także parki i okoliczne tereny leśne.

...PENIA, kraj sąsiedni, przeżywa
ostatnio trudności polityczne i
ekonomiczne. System szkolnictwa w
Peni nie przewiduje zajęć z supermocy
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w obowiązkowym programie
nauczania, więc superbohaterowie są
tam samoukami.

...Ostatnio w kręgach akademickich i
w telewizji toczy się debata na temat
tego, czy test talentów jest właściwym
sposobem przydzielania ludziom
supermocy, czy też uczniowie powinni
mieć możliwość samodzielnego
wyboru supermocy.

MECHANIKA

Podczas odprawy gracze zostają
poinformowani, że dla celów
demokracji i przejrzystości, w
gabinecie dyrektora szkoły (gdzie
odbywa się Szkolna Rada) znajduje się
urządzenie, które anuluje supermoce
wszystkich obecnych. Ze względu na
imersję, do fizycznego przedstawienia
tego urządzeniamożna użyć rekwizytu
(np. starego tranzystora lub pilota). W
ten sposób nie ma potrzeby
wprowadzania specjalnej mechaniki
dotyczącej używania supermocy
bohaterów w grze, dzięki czemu gra
jest zgodna z prostą mechaniką
prawdziwej rady szkolnej. Zasady,
które należy ustalić na początku gry
(albo podczas odprawy, albo w grze
przez dyrektora szkoły, kiedy rada się
rozpoczyna) to:

+ Nie wolno się dotykać.

+ Żadna forma przemocy nie będzie
tolerowana (gracze zostaną
usunięci z gry, dokładnie tak, jak
miałoby to miejsce w prawdziwej
radzie szkoły)

+ Wszyscy powinni powstrzymać się
od jednoczesnego mówienia.

+ Dla każdego punktu dyskusji musi
zostać podjęta decyzja (to, w jaki
sposób gracze podejmą decyzję,
zależy od nich samych - może to
być konsensus, głosowanie
większością głosów, decyzja lidera
lub jakikolwiek inny sposób, który
nie jest sprzeczny z zasadami).

GŁÓWNEWYDARZENIA

W tej chwili mamy do czynienia z
porządkiem obrad rady szkoły,
składającym się z 4 punktów
dyskusyjnych, co do których należy
podjąć decyzję:

+ Szkoła organizuje w przyszłym
miesiącu wyjazd edukacyjny na
Ogólnopolskie Targi SuperPower.
Wyjazd ten, miejmy nadzieję,
stanie się dla uczniów inspiracją,
gdyż będzie okazją do poznania
różnych osób, którym udało się
przekuć swoje supermoce w
sukces zawodowy lub wykorzystać
je dla dobra ogółu. Są jednak
uczniowie, których rodziny
borykają się z problemami
finansowymi i nie są w stanie
pokryć kosztów podróży i
zakwaterowania. Czy szkoła
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uwzględnić tych uczniów w
wycieczce szkolnej, a jeśli tak, to w
jaki sposób?

+ Pobliskie miasto Littleville zostało
niedawno nawiedzone przez
potężną burzę meteorytową, która
zniszczyła nie tylko domy i
budynki komercyjne, ale także
miejskie parki i okoliczne lasy.
Nasz burmistrz zwrócił się do
mieszkańców Cometham City z
prośbą o wolontariuszy, którzy
pomogą odbudować Littleville i
ocalić okoliczne środowisko. Czy
nasza szkoła powinna wziąć udział
w tej dobrowolnej akcji, a jeśli tak,
to w jaki sposób?

+ W związku z ostatnimi
zawirowaniami i trudnościami
ekonomicznymi w naszym
sąsiednim kraju Penia, w ostatnim
czasie nastąpił napływ
imigrantów, w tym młodzieży,
która musi być zintegrowana z
naszym systemem szkolnym.
Jednak Penia ma inny system
edukacji niż my, a ci nowi
uczniowie do tej pory byli
samoukami w zakresie swoich
supermocy. Czy powinniśmy
stworzyć specjalne klasy, do
których mogliby uczęszczać, czy
też powinniśmy zintegrować ich z
istniejącymi klasami w szkole?

+ Do tej pory o tym, w jakiej
supermocy szkolony jest każdy
uczeń, decydował wstępny test
talentów. Wskazując moc, ku
której skłania się każdy uczeń.
Jednak ostatnio rozgorzała

dyskusja, czy o tym powinni
decydować sami uczniowie, a nie
wyniki testów. Rząd postanowił
uruchomić program pilotażowy
dla szkół, które chcą spróbować
alternatywnej metody selekcji.
Czy nasza szkoła powinna wziąć
udział w tym programie i pozwolić
uczniom na wskazanie wybranego
przez nich supermocarstwa, czy
też powinniśmy zachować
dotychczasowy system i opierać
wybór na testach talentów?

Punkty dyskusji zostały
zaprojektowane tak, aby zamaskować
rzeczywiste problemy w
alternatywnym uniwersum,
zapewniając w ten sposób graczom
alibi, a jednocześnie łatwo powiązać je
z rzeczywistymi sytuacjami.
Jednocześnie, były one stopniowo
skalowane od ściśle wewnętrznej
kwestii szkolnej do szerszej kwestii
politycznej i ogólnokrajowej,
pozwalając graczom na zbadanie
motywów aktywnego uczestnictwa i
przeszkód na różnych poziomach
istotności i władzy/bezsilności.

ROLE NPC

Gra może być łatwo rozegrana tylko z
GM odgrywającym rolę dyrektora
szkoły, ułatwiając w ten sposób pracę
rady szkoły i grę. Jeśli jest to
konieczne ze względu na dużą liczbę
graczy, można użyć drugiego GM/NPC
w roli wicedyrektora lub sekretarza
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dyrektora szkoły. W tym przypadku
obaj GMowie mogą dzielić się rolą
moderatora, wymieniać się nią w
każdym punkcie dyskusji, lub mieć
oddzielne zadania (np. jeden
moderuje rozmowę, a drugi pilnuje
czasu), w zależności od potrzeb i
życzeń.

Mistrz Gry powinien zwrócić
szczególną uwagę na następujące
punkty:

+ Gra „Rada Szkoły”może się bardzo
różnić w zależności od liczby
graczy, kombinacji postaci w grze,
równowagi między postaciami
zielono-żółto-pomarańczowo-
czerwonymi oraz osobowości i
postawy graczy. Dlatego ważne
jest, aby GM miał dobre
zrozumienie dynamiki grupy i
elastyczne umiejętności
facylitacji.

+ W przeciwieństwie do innych
scenariuszy LARP, w "Rady
Szkolnej" karty postaci nie są zbyt
szczegółowe i dokładne. Jest to
celowe, aby dać graczom
możliwość zaangażowania się w
proces tworzenia postaci. Ważne
jest, aby przeznaczyć czas w
warsztacie przed LARP-em, aby ten
proces miał miejsce i aby
rejestracja odbyła się w jak
największym stopniu.

+ Gra „Rada szkolna” ma na celu
przede wszystkim zajęcie się
elementami procesów

demokratycznych, które mogą
prowadzić do radykalizacji
(gwałtownej lub nie) lub apatii.
Dlatego konflikt musi być obecny,
aby te procesy mogły zostać
uruchomione. MG powinien
ocenić atmosferę w grze i
dynamikę grupy oraz eskalować
konflikt do poziomu
emocjonalnego zaangażowania
graczy. Jeśli jednak z drugiej
strony dynamika grupy jest już
zbyt napięta i wybuchowa, MG
powinien być elastyczny, aby ją
stonować, aby zaangażowanie
emocjonalne mogło współistnieć
z empatią.

+ MG powinien z dużym
wyprzedzeniem przestudiować
historie postaci i wykorzystać je w
grze, aby zaangażować je
indywidualnie i osobiście w ten
proces.

GRYWALNE POSTACIE

24 wstępnie napisane postacie
składają się z 5 nauczycieli, 5 rodziców
i 14 uczniów. Zostały one stworzone
jako próba wcielenia się w różne
profile uczestnictwa, w oparciu o
odpowiednie badania dotyczące
uczestnictwa w życiu politycznym i
motywów, które za nim stoją. W ten
sposób istnieją postacie, które są
bardzo prawdopodobne, że są
aktywne politycznie (oznaczone
kolorem zielonym w odpowiednim
arkuszu kalkulacyjnym), osoby, które
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aktywne politycznie (kolor żółty),
osoby, które nie są zbyt
prawdopodobne, że są aktywne
politycznie (kolor pomarańczowy) oraz
osoby, które są bardzo mało
prawdopodobne, że są aktywne
politycznie (kolor czerwony). W
ramach każdej kategorii
kolorystycznej istnieją jednak różnice
co do tego, dlaczego dana postać
jest/nie jest na danym poziomie, jakie
są jej motywy/przeszkody, co byłoby
dla niej odpowiednim motywem do
podjęcia aktywności i jakie sposoby
uczestnictwa byłyby dla niej bardziej
skłonne do zaangażowania. Kolory

każdej postaci są widoczne tylko dla
GMa, aby mógł on dokonać
zrównoważonego wyboru postaci, w
przypadku, gdy graczy jest mniej niż
24.

Każda postać ma z góry zapisane imię
superbohatera, supermoc oraz
historię swojego życia. Dodatkowo,
każdy z graczy podczas odprawy musi
wpisać 5 cech osobowości na swojej
karcie postaci, dzięki czemu postać
nabiera głębi i bardziej się w nią
angażuje. Oto przykład karty postaci:

Jak pokazano na powyższej karcie
postaci, tło każdej z nich dostarcza
graczowi wskazówek na temat
orientacji politycznej i postawy
postaci, rozumowania, które za

tym stoi, jak również wskazówek na temat
potencjalnych motywów/modów, które
mogą być użyte, aby postać stała się
aktywnymuczestnikiem.W ten sposób gra
może funkcjonować bardziej naturalnie,
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Rada
bez konkretnych celów, które
nadawałyby jej bardziej gameistyczny
styl i mogłyby zmniejszyć imersję, czy
też bez wskaźnika koloru, który
ograniczałby swobodę graczy w
interpretacji ich postaci.

Zaleca się rozdanie graczom masek
jako rekwizytów, w trzech różnych
kolorach: czarne dla uczniów, srebrne
dla rodziców i złote dla nauczycieli i
dyrektora szkoły. Maski są tanim i
łatwym do zdobycia rekwizytem, który
dodatkowo zwiększa imersję, a
jednocześnie daje poczucie hierarchii
w radzie szkoły, co może być
znaczącym parametrem podczas
późniejszego debriefingu.

INSTRUKCJE DLA

ORGANIZATORÓW - DEBRIEFING

Podziel się swoim ulubionym i
najmniej ulubionym momentem z
gry.

+Jakie uczucia i myśli wywołała gra?

+Czy czujesz, że nauczyłeś się czegoś
z tego ćwiczenia?

+Czy doświadczyłeś/aś intensywnych
emocji podczas gry?

+Jak się czułeś/aś w stosunku do
swojej postaci i innych postaci?

+Jak się czułeś/aś w związku z
punktami dyskusji i decyzjami,
które zostały podjęte?

+Czy czułeś/aś się dobrze i byłeś/aś
zadowolony/a z metod podjętych
decyzji?

+Czy Twoja postać zmieniła zdanie w
którymś momencie gry, a jeśli tak,
to dlaczego i w jaki sposób?

+Co zmotywowałoby Twoją postać do
większej aktywności?

+Czy niektóre z innych postaci miały
pozytywny lub negatywny wpływ
na motywację Twojej postaci do
aktywnego uczestnictwa?

+Czy czułeś, że Twoja postać ma
motywację lub środki, aby zmienić
sytuację?

+Jakie powiązania można znaleźć
pomiędzy grą a prawdziwym
życiem?

+Czy uważasz, że postacie mają
odniesienie do realiów Twojego
s p o ł e c z e ń s t w a / k r a j u ?
[Szczególnie istotne, jeśli gra
rozgrywa się w środowisku
międzynarodowym.]



POBIERZ DODATKOWE
MATERIAŁY BY ZAGRAĆ W TEGO

LARPA

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

CELE EDUKACYJNE

+ Analiza przyczyn radykalizacji
niektórych grup społecznych

+ Zrozumienie mechanizmu
powstawania uprzedzeń i
etykietowania innych

+ Refleksja nad wartościami, które
kierują politycznymi decyzjami
młodych ludzi

+ Promowanie potrzeby solidarności
w naszym społeczeństwie

ŚWIAT

APOKALIPSA
Skończył się stary świat, upadła
wyrafinowana cywilizacja naszych
przodków. Skończyło się szybką
śmiercią i ruiną. Nikt nie pamięta teraz,
co spowodowało Apokalipsę. Zmiana
klimatu? Masowa migracja? Bunt
sztucznej inteligencji? Globalny zrzut
internetu? Przyczyna jest nieistotna,
ponieważ znamy skutek: zniknął
globalny system informacji, zniknęło
wszystko, co ludzie wiedzieli.
Książki zostały spalone, technologie
zapomniane. Ludzie pozostali bezradni
i zdezorientowani w
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postapokaliptycznym świecie jako
łowcy-zbieracze jak ze starożytności.
Ci, którzy przeżyli, stali się dzicy i
prymitywni. Zbierali się w plemiona.
Maszerowali dalej i dalej, szukając
miejsca, by zacząć od nowa.

MIGRACJE
Wiele pokoleń po Apokalipsie
pojawiły się na terytorium Edinu
pierwsze plemiona. Ci ludzie byli
zdesperowani, głodni i zmęczeni.
Tylko nieliczni dotarli na miejsce,
wielu nie przeszło.
Niektórzy mówią, że ziemia Edinu
została im obiecana w proroczej wizji.
Niektórzy mówią, że to był zwykły
przypadek, bo wędrowali na oślep w
poszukiwaniu tymczasowego
schronienia. Prawdopodobnie obaj
mają rację.
Edinu było krainą obfitości, która dla
zdesperowanych wędrowców
wyglądała jak raj. Żyzna gleba do
uprawy, drzewa owocowe
dostarczające pożywienia, świeża
woda do picia i nawadniania pól… a
nawet gotowe schronienia z dawnych
czasów.
Czy to przypadek, czy przeznaczenie,
trzy plemiona - Yamnaya, Uruk,
Maykop - dotarły do tego raju z
różnych części świata niemal w tym
samym momencie. Nie znali swoich
języków i stali się przestraszeni i
nieufni. Raj okazał się kolejnym
wyzwaniem.

Pierwsza migracja była intensywnym
międzykulturowym starciem
osadników tego
postapokaliptycznego świata. Zasoby
dostępne na ziemi były wystarczające
dla wszystkich, ale nie wynaleziono
skutecznego systemu dzielenia się
nimi i w końcu niektórzy ludzie byli
głodni, podczas gdy inni mieli za dużo
i wytwarzali dużo odpadów.

Pierwszy rok wspólnego istnienia był
mieszanką wojny i pokoju, bitew i
romansów, wzajemnego uczenia się i
nieufności, wspólnej pracy i kradzieży
jedzenia, co zapoczątkowało krwawy
konflikt, który doprowadził do wielu
ofiar.
Kolejne lata wydawały się wreszcie
przynosić pokój i rozwiązanie. Na tej
ziemi odbył się pierwszy zjednoczony
festiwal - Edinalia. Na ten czas powstał
„Pax Edinu”, co oznacza, że agresja nie
powinna mieć miejsca. Członkowie
różnych plemion zaczęli wyobrażać
sobie siebie jako członków jednej
społeczności, która może pokojowo
okupować Edinu i dzielić się jego
zasobami.
Pokój trwał kilka lat, aż do
nieoczekiwanego zwrotu. Uruk i
Yamanya prawie połączyli się w
rytualne małżeństwo między
przywódcami plemion, podczas gdy
ludność Majkopu rozpadła się na kilka
oddzielnych podplemień, co
spowodowało zamieszanie w całej
krainie. Odbyło się zgromadzenie
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wszystkich plemion i dyskutowano
nad ideą jednolitego systemu
politycznego, gdy nadeszła nowa fala
przemocy...

Miasto zostało zaatakowane przez
krwiożerczych Mutantów, którzy
osiedlili się na pustkowiach wokół
Edinu. Grupy mutantów, ohydnych
stworzeń, nie dość rozsądnych, by
zorganizować armię, męczyły Edinu,
niszcząc plony i zakłócając
zaopatrzenie miasta w żywność.
Kiedyś niezwykle nikczemnej Grupie
Mutantów udało się przełamać mury
miejskie. Urukianie dzielnie obronili
swoje stanowisko. Dzięki mądremu
użyciu fortyfikacji udało im się
utrzymać napastników na dystans, ale
generał Uruk został wzięty jako
zakładnik. Został jednak odbity przez
dzielnych Edinian podczas pamiętnej
bitwy na moście.

Jako że Edinu jest jedynym
bezpiecznymmiejscem na pustkowiu,
z czasem u bram miasta pojawiły się
kolejne Plemiona. Jednym z nich był
Shanidar – barwna grupa ludzi,
zręcznych rzemieślników, pełna
przesądów i osobliwych wierzeń.
Edianie ich nie rozumieli, dlatego ich
nie lubili. Powstały specjalne obozy, w
których przetrzymywano
mieszkańców Shanidaru. Minęły lata,
zanim Shanidars zaczęli integrować
się ze społeczeństwem i domagać się
swoich podstawowych praw.

Drugim plemieniem, które szukało
schronienia w Edinu, byli Kura-Araxes.
Plemię szlachetnych wojowników,
którzy twierdzili, że są przodkami
pierwszych ludzi na kontynencie.
Twardzi, ranni, po długiej podróży
wkroczyli do miasta z dumą,
domagając się swoich praw do ziemi.
Co zaskakujące, Edinianie rozpoznali
wśród nich odważnych wojowników i
pozwolili im zostać, oferując nawet
miejsce w radzie miejskiej.

A od wielu lat razem żyje pięć
plemion, zmagając się z brakiem
pożywienia i bezlitosnymi warunkami
pogodowymi. Zdziesiątkowane przez
najazdy Mutantów, osłabione
wewnętrznymi konfliktami, Edinu
czeka na lepszą przyszłość. Czy
poprowadzisz go do nowego świtu?

MECHANIKA

Scenariusz to połączenie gry larp z
tradycyjną grą planszową. Mechanika
gry planszowej daje możliwość
odtworzenia skomplikowanego
procesu w krótkim czasie, a elementy
larp zapewniają emocjonalne
zaangażowanie graczy i bardziej
„osobiste spojrzenie” na grę. Każdy
gracz otrzymuje kartę postaci członka
jednego z pięciu plemion Edinu.
Gracze mogą swobodnie rozwijać
osobowość i wygląd swoich postaci,



Strona 79

Sc
en
ar
iu
sz

3:
O
n
th
e
W
ay

to
Ed

in
u

podczas gdy karta opisuje specjalne
zasady gry, które dotyczą każdego z
nich. Podczas gry gracze zwracają się
do siebie jako swoje postacie i
odgrywają ich interakcje. Mistrzowie
Gry odpowiadają za wydarzenia, które
kierują się zasadami gry. Przekazują to
graczom w sposób, który przekształca
mechanikę „poza grą” w wydarzenia
„w grze”.
Ponieważ zasady gry są bardziej
złożone, niż w jakimkolwiek innym
scenariuszu w tej książce, w
załączonym pliku możesz znaleźć
szczegółową instrukcję.

GŁÓWNEWYDARZENIA

Gra podzielona jest na dwa sezony:
Roślinność i Nekroza, z których każdy
podzielony jest na pięć tur. Każda tura
składa się z trzech faz: fazy świtu, fazy
dnia i fazy zmierzchu.
Każda tura zaczyna się od nowego
wydarzenia, które wprowadza do gry
specjalne zasady. Wydarzenia są
opisane na kartach wydarzeń. Talia
kart wydarzeń może być inna w każdej
grze. Jeśli grasz w „W drodze do
Edinu” po raz pierwszy, zaleca się, aby
twoja talia wydarzeń składała się z kart
wydarzeń ponumerowanych od 1 do
10. Jeśli grałeś już w tę grę, możesz
wylosować swoją talię, korzystając z
całej puli wydarzeń karty.

ROLE NPC

W zależności od liczby graczy gra
wymaga do dwóch Mistrzów Gry. W
scenariuszu nie są potrzebne żadne
inne dodatkowe postacie NPC.
Jeśli grasz w grupie do 5 osób,
wystarczy jeden Mistrz Gry. Dla
większych grup polecamy dwóch.

GRYWALNE POSTACI

Gracze dzielą się na pięć plemion:
Uruk, Yamnaya, Makop, Shanidar i
Kura-Araxes. Każde plemię ma swoje
cechy, które różnią je od innych.
Tworząc postacie, gracze powinni
współpracować w Plemieniu, aby
stworzyć swoją plemienną tożsamość
– pamiętając zarówno o zachowaniu,
jak i wyglądzie fizycznym. Każda
grupa powinna otrzymać opis
Plemienia jako podstawę do dalszego
rozwoju. Gracze powinni kłaść nacisk
na główną cechę Plemion, ale mają
również swobodę decydowania, jak
mocno ich postacie podążają za
plemiennymi tradycjami.
Każdy gracz otrzymuje kartę postaci ze
swoim plemieniem, profesją i
specjalnymi zasadami gry. Gracze
mogą dowolnie kształtować
osobowość i wygląd swoich postaci
zgodnie ze swoimi preferencjami.
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YAMNAYA
Yamnaya jest prawdopodobnie
jedynymmatriarchalnym plemieniem
na planecie, które przetrwało
Apokalipsę. Tym wysoce kobiecym
społeczeństwem rządzą kobiety,
zarówno w wielkich sprawach
soborowych, jak i drobnych sprawach
osobistych. Jego kultura została
zachowana bez zmian przez setki
wieków, pozornie wrażliwa, ale
zaskakująco trwała, jeśli chodzi o
wyzwania.

Członkowie Yamnaya są najbliżej
natury ze wszystkich plemion, które
dotarły do Edinu. Ich tajemniczy śpiew
i uroczystości często słychać z lasu, ale
niewielu ludzi odważy się dołączyć:
mężczyźni boją się potężnych kobiet i
kobiety boją się o swoich mężczyzn.

MAYKOP
Maykop przybył do współczesnego
świata z głębin historii zapomnianych
przez inne plemiona. Byli pierwszymi
wynalazcami rydwanów kołowych i
systemu nawadniającego przed
wiekami. Teraz – po Apokalipsie –
uważani są za jedynych, którzy
potrafią odtworzyć dawną świetność
ludzkości.
Jednak postępowi technologicznemu
w Maykopie sprzeciwiają się czciciele
Złotego Wołu, którzy zatracają się w
ekstatycznych tańcach poświęconych
Rogatemu. Raz racjonalna,
technologiczna strona bierze górę, raz

religijna i emocjonalna.W ten sposób
Maykop nosi w sobie ziarno konfliktu,
które czasem okazuje się
destrukcyjne, czasem niezwykle
twórcze.

URUK
Uruk to plemię urodzonych
wojowników, wychowanych z ojca na
syna w ciężkich warunkach i
wojskowej dyscyplinie. Ta tradycja
zapewniła im bezpieczne przejście
przez niebezpieczeństwo Apokalipsy,
podczas gdy tak wiele plemion
zniknęło z planety. Ta tradycja daje im
ważną przewagę, jeśli chodzi o walkę
o władzę w Edinu. Ale ma też swoją
cenę. Władza może wydawać się
przytłaczająca dla innych i ostatecznie
wymknąć się niegdysiejszemu
zwycięzcy.
W tym męskim społeczeństwie
mężczyźni wydają rozkazy, a kobiety są
posłuszne. Miejsca władzy zajmują
mężczyźni, z najsilniejszą jednostką
jako królem na szczycie drabiny.
Jednak kultury męskiej nie należy
traktować dosłownie. W końcu chodzi
o Cnoty: odwagę, hojność i
niesłabnącą wolę. Jeśli mężczyzna
urodził się w wysokiej rodzinie, ale
zachowuje się niegodnie, zostałby
zdegradowany. Z drugiej strony, jeśli
kobieta okaże się odważniejsza niż
mężczyźni wokół niej, będzie
szanowana jak mężczyzna, nawet do
najwyższych rang i zaszczytów.
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SHANIDAR
Shanidar to plemię łowców-zbieraczy
specjalizujące się w rzemiośle
skórzanym, biżuterii z kości i piór,
sztuce naskalnej, kadzidełkach i
olejkach eterycznych. Zbieranie
dzikich roślin, ściganie dzikich
zwierząt, odprawianie rytuałów i
wytwarzanie wspaniałych zapachów
zajmuje większość czasu. Mity mówią,
że każde jezioro, źródło, skała czy
drzewoma ducha opiekuńczego, który
może być przyjazny i pomocny, jeśli
dane miejsce jest traktowane z
szacunkiem - lub przeciwnie - każde
zachowanie, które może rozzłościć
duchy, nazywa się Marah. Najbardziej
niebezpieczne duchy to Głodne Duchy
– zwane Gaki – Assa (Duma), Ssana
(Pożądanie) i Nansa (Chciwość). Gonią
tych, którzy źle się zachowują. Ludzie
Shanidar lubią postrzegać siebie jako
skromnych i pokornych. W
rzeczywistości są bardzo mili, hojni i
pomocni. Ich kultura gościnności

wymaga, aby zachęcić nieznajomych
do spróbowania ich tradycyjnych
potraw składających się ze ślimaków i
robaków. Proszą również swoich gości,
aby umoczyli się olejkami
eterycznymi.

KURA-ARAXES
Kura-Araxes to tajemnicze plemię,
które skupia najbardziej błyskotliwe i
wpływowe umysły regionu. Są
jedynymi bezpośrednimi potomkami
Pierwotnych, którzy przybyli na
kontynent wiele lat temu, kiedy
ziemia była jeszcze niezamieszkana.
Przyszli tu pierwsi. Udało im się
podporządkować tę ziemię swojej
woli, uprawiają ziemię, utrzymują
porządek i zbierają owoce. Teraz, po
latach wędrówki po pustkowiach,
przybyli do Edinu, aby przejąć ziemię,
która kiedyś należała do nich.Wszyscy
są zręcznymi wojownikami i
rzemieślnikami, ekspertami w swoich
dziedzinach. Łączy ich jednak jeden
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cel: szerzenie dobrobytu i postępu w
Edinu.

Oto jak wygląda przykład karty
postaci:

Każde plemię otrzymuje również
planszę Plemienia, jak pokazano
powyżej.

INSTRUKCJE DLA
ORGANIZATORÓW

Bardzo ważne jest, aby Mistrzowie Gry
biegle posługiwali się zasadami gry.
Zalecamy wcześniej rozegrać grę w
mniejszych grupach, aby odkryć
mechanikę i różne sytuacje, które
mogą się zdarzyć podczas gry.

Aby zapewnić bezproblemową
realizację warsztatu sala powinna być
odpowiednio zaaranżowana.
Potrzebny będzie jeden stół na środku
pokoju, na tyle duży, by można było
wokół niego ustawić planszę do gry i
całą grupę. Jeśli to możliwe, przygotuj
mniejsze stoły – po jednym dla
każdego plemienia. Powinien
znajdować się z boku, w pewnej
odległości od siebie. Dzięki temu
pierwsza część tury (faza świtu)
zostanie rozegrana przy plemiennych

stołach. Gracze będą negocjować w
swoich plemionach, unikając
interakcji z innymi.

Okres przygotowań przed grą to dla
graczy czas na rozwijanie tożsamości
plemiennej i osobowości swoich
postaci. Zalecamy poświęcenie 60-90
minut na przygotowanie. Choć gra
może się toczyć nawet bez tego,
porządne przygotowanie postaci
wzbogaci wrażenia i sprawi, że będzie
ono bardziej osobiste i realistyczne dla
graczy. Im więcej graczy zanurzy się w
swoich postaciach, tym silniejsze
procesy zajdą podczas gry.

Poczucie czasu jest bardzo ważną
częścią gry. Upewnij się, że masz zegar
umieszczony w miejscu widocznym
dla wszystkich graczy. Licznik
powinien wskazywać czas trwania
każdej fazy tury. Bądź bardzo surowy i
precyzyjny z czasem! W pewnym
momencie gry może się zdarzyć, że
plemię spóźnia się ze swoją decyzją –
jest to całkowicie w porządku, jeśli
jego członkowie nie mogą mówić
wspólnym głosem, plemię, które się
spóźnia, pomija turę. Od tej reguły nie
powinno być wyjątków. Tylko upewnij
się, że od samego początku jest to
jasne dla wszystkich.

Jeśli w dowolnym momencie gry
zdarzy się sytuacja, w której nie wiesz,
jak zareagować, kostka jest twoim
przyjacielem.Użyj kości, aby rozwiązać
konflikt lub każdą nieoczekiwaną
sytuację.



POBIERZ DODATKOWE
MATERIAŁY BY ZAGRAĆ W TEGO

LARPA

www.europe4youth.eu/trapped
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PUŁAPKA! AKA OBLĘŻENIE
GIMLE

OGÓLNY OPIS

Chamber larp zaprojektowany zgodnie
z nordycką tradycją larpową.

12+ graczy

1-2 GM/NPC/prowadzący warsztaty.

Wiek: 15+

Czas trwania: 10-12 godzin.

Głównym założeniem jest:

+ Stworzenie postaci należących do

różnych pozycji społecznych,
mających dostrzegalne
przeciwstawne interesy.

+ Zamknąć graczy w zamkniętej
przestrzeni.

+ Postawić całą grupę pod presją,
zmusić do podejmowania trudnych
wyborów, które podważą
moralność/wartości postaci.

CELE EDUKACYJNE

+ Eksploracja procesu budowania
wspólnoty wartości.
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+ - Podważanie wartości i
tożsamości graczy.

+ Eksplorowanie aspektów
solidarności, empatii, lojalności,
inkluzji, ale także egoizmu,
wykluczenia, alienacji.

ŚWIAT

Akcja dzieje się w naszym świecie, ale
jakaś katastrofa zmusza naszych
graczy do ucieczki i ukrycia się w
pokoju w budynku, podczas gdy są
oblegani przez "wrogów" lub narażeni
na inne zagrożenia.

Informacja o lokacji (tylko dla NPC):

Musi istnieć możliwość uszczelnienia
okien przed światłem słonecznym.

Musi być możliwość przerwania
elektryczności (bezpieczniki).

Dodatkowy komentarz do tematu/
scenografii:

Larp może być rozgrywany w różnych
sceneriach. Jeden z testów został
przeprowadzony w scenerii
ś r e d n i o w i e c z n e j / w i k i n g ó w
(Oblężenie Gimle"), z wykorzystaniem
kostiumów, rekwizytów i scenografii.
Gra toczyła się na łonie natury z
wykorzystaniem średniowiecznej
infrastruktury. Wykorzystano dwie
całodniowe sesje, z trzema
dodatkowymi dniami na
przygotowanie i ocenę.

Doprowadziło to do pełniejszego

doświadczenia z dużą dozą imersji, ale
grupa testowa doszła do wniosku, że
podobny efekt można osiągnąć
poprzez krótszy, prostszy larp
kameralny z tą samą mechaniką.

MECHANIKA

+ Gracze muszą zaakceptować/
wyobrazić sobie, że oblężenie jest
prawdziwe, siły zewnętrzne NIE
mogą być podważane, żądania
muszą być spełnione lub
doprowadzi to do katastrofy/
śmierci dla wszystkich.

+ Gra musi być rozgrywana w
pomieszczeniu. Nie wolno
opuszczać pomieszczenia.

+ Nie wpuszczaj promieniowania
(światła lub powietrza) do
pomieszczenia (okna
parawanowe).

+ Pamiętaj, aby "odgrywać się" na
innych postaciach, szanować
autorytet i kompetencje innych
postaci oraz ich status społeczny.

+ Znak typu „bezpiecznik” (trzymaj
zaciśniętą pięść obok twarzy), jeśli
chcesz zabrać głos jako
prawdziwy_a Ty (np. jeśli czujesz
panikę / ogromny dyskomfort).

PRZEMOC SYMBOLICZNA JEST
DOZWOLONA PRZY ZACHOWANIU
NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
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+ Zakaz dotykania i używania siły.

+ Tylko broń larpowa może dotykać
innych graczy.

+ Broń larpowa = nóż, lub pistolet
nerf.

+ Broń larpowa: jedno uderzenie/
dźgnięcie = unieruchamia, trzy
dźgnięcia = zabija (opuszczenie
gry).

+ Nerf gun: zabija, chyba że lekarz
zastosuje bandaż (ofiara
przeżywa, ale jest
unieruchomiona do końca gry).

+ Rolka bandaża może być użyta do
bezpośredniego wyleczenia
jednego punktu obrażeń od noża
(musi pozostać na miejscu).

+ Jeśli dwie zdrowe osoby (bez ran)
rzucą wyzwanie jednej osobie
fizycznie (symbolicznie), będą
postrzegane jako wygrane w
walce i będą mogły okraść lub
związać tę osobę. Jeśli jeden
obrońca wkroczy do akcji, nastąpi
"pat" (2 vs 2) i nie będzie wyniku
wirtualnej walki.

+ Dozwolone jest symboliczne
(luźne) związanie rąk danej
osobie.

Informacje (tylko dla NPC) o
aspektach, które katalizują intrygę:

+ Ograniczona ilość jedzenia
(rozpocznij grę głodny).

+ Nie ma prądu, nie ma światła
(pochodnie, świece stają się

cenne).

+ Choroba zabija w 3 godziny, jeśli
nie ma szczepionki.

PRZYPOMINAMY: Nauka odbywa
się poza strefą komfortu. Gracze
muszą być manipulowani tak, aby
odczuwali dyskomfort (społeczny,
fizyczny, emocjonalny). Katalizatory
intrygi są ważne, będą prowadzić do
rozwoju osobistego.

ROLE NPC

1. Osoby prowadzące warsztaty,
które przygotowują uczestników,
powinny również prowadzić
podsumowanie i ewaluację. Są
one ważne dla efektów uczenia
się.

2. Korzystnie jest, jeśli w grze
znajduje się postać niezależna
(sekret?), która:

+ Obserwuje, co się dzieje, aby
wnieść obiektywne obserwacje do
ewaluacji.

+ Ma "oko" na stan emocjonalny
uczestników i działa, jeśli jakiś
gracz jest bliski "strefy paniki".

+ Może komunikować się z
zewnętrznym GM, aby
skoordynować zewnętrzną
"interwencję"
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+ NPC może odgrywać rolę
dziennikarza, który robi notatki I
zdjęcia.

3. Zadanie GM i NPC:

+ Stworzyć wrażenie "oblężenia".
Niewidzialny wróg, który zagraża
graczom. Grają głównie za
pomocą dźwięków.

+ Pełnić rolę "Dostawcy-NPC"
(czarnorynkowy przemytnik/fixer)
negocjuje z graczami (na progu).
Będzie postrzegany jako
pomocnik (osoba, która może
swobodnie poruszać się w
"promieniowaniu" / strefie wojny
(odporny / ma ochronę / wie, jak
uniknąć wroga)).

GRYWALNE POSTACIE

Zobacz listę kart postaci.

GRUPY (TAJNE)

+ Preppers; posiada wiele
przydatnych zasobów.

+ Klasa wyższa; status społeczny,
pieniądze, informacje.

+ Robotnicy; umiejętności.

+ Migranci; umiejętności i kilka
przydatnych zasobów.

KONSTRUKCJA POSTACI

(zobacz załączony arkusz postaci, aby
uzyskać dodatkowe wskazówki)

(30 minut)

1. GMwybiera dla Ciebie postać (lub
wybór losowy).

2. Wybierz imię i hobby (coś, co
Twoja postać lubi robić).

3. Wyznacz sobie cel, coś, czego
Twoja prawdziwa postać chce się
nauczyć podczas larpa (coś
osobistego/społecznego).

4. Dokonaj 8 wyborów dotyczących
osobowości swojej postaci, abyś
mógł o niej porozmawiać.

(30 minut)

5. Stwórz 4 osobiste historie, zapisz
je (podsumuj)

+ Co robiłeś, kiedy wydarzyła się
katastrofa?

+ Każda postać powinna mieć swoją
historię z dzieciństwa.

+ Każda postać powinna mieć
historię związaną z pracą.

+ Każda postać powinna mieć
opowieść o jedzeniu.

(10 minut)

6. GM decyduje (lub wybiera
losowo) Kto jest ranny? Uczyń trzy
postacie rannymi/
niepełnosprawnymi:

+ ręka związana w temblak.

+ jedna noga, nie
funkcjonująca=kule.
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+ głuchoniemy od wybuchu bomby,
przez cały larp nosić ochronniki
słuchu.

+ (Potajemnie) Poproś gracza
uzdolnionego aktorsko, aby
odegrał powoli narastającą
panikę, w końcu nawet psychozę.

7. Wybierz losowo jedną postać
(oprócz już zdecydowanych), która
nie będzie mówiła po angielsku
(tylko w swoim ojczystym języku).

(20-30 minut)

8. GM umieszcza Cię losowo w
grupie z 4-5 innymi postaciami.
Uwaga: na tym etapie: wszystkie
postacie niemówiące językiem
ustalonym jako język
obowiązujący (przy grupach
międzynarodowych) nie są w
grupie (po prostu czekają).

W małej grupie: przedstawcie się
sobie nawzajem: Imię, zawód, hobby.

b) Większość Waszych postaci zna się
w małej grupie. Jak? Stwórzcie
historię o tym, jak się poznaliście.

(Wskazówki: Krewni, przyjaciele z
dzieciństwa, znajomi, związani z pracą,
hobby, sąsiedzi, inne kreatywne
pomysły. Nie musicie być
przyjaciółmi, wystarczy, że wiecie kim
jest druga osoba. Streść na swojej
karcie postaci.

INSTRUKCJE DLA
ORGANIZATORÓW

Przed rozpoczęciem gry przygotuj
następujące surowce:

POTRZEBNE SUROWCE

ZAMKNIĘTY POKÓJ, KTÓRYMOŻNA ZACIEMNIĆ
Trzy bronie larpowe (lub podobne)
Miękkie noże, pistolet nerf, 2 kule

Fałszywe pieniądze (około 1000 (w banknotach o
nominale 100´s)

Papier toaletowy Trochę jedzenia/cukierków/przekąsek/napojów

Kucki (lub laska) Ochrona uszu (duża/solidna)
Chusta na ramię 2x rolki bandaża

2 małe butelki ze "szczepionką Szminka

Latarka bez baterii Baterie

3 świece Zapałki
Instrument muzyczny Książka z krótkimi opowiadaniami
2 butelki z wodą Kilka papierowych kubków
Zegarek na rękę (zegar) Notatnik i długopis
"Bezpieczniki"
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PRZED GRĄ:

1. Przedstaw larp. Czy ktoś już to
robił? Coś podobnego?

Przedstaw krótko ten larp ("Trapped").
Nie zdradzaj celów, ani katalizatorów
intrygi. Ostrzeż, że może być zarówno
nudno, jak i stresująco.

(30 minut)

2. Warsztaty przed grą dla lepszego
doświadczenia (opcjonalnie):

OPCJONALNIE: Uświadomienie
uczestnikom ich wartości przed grą,
aby po grze omówić, jakie wartości
zostały wykorzystane/złamane w grze.
Zobacz "Kwestionariusz wartości".
Włóż wyniki do koperty z Twoim
nazwiskiem.

(10 minut)

3. OPCJONALNIE: Sklej grupę za
pomocą gier i ćwiczeń (opisanych
w podręczniku "warsztaty
przedlarpowe"). Przyjaciele będą
w stanie lepiej rozegrać grę, która
opiera się na konflikcie.

(30 minut)

4. Warsztat opcjonalny. Patrz zasady
rozszerzone.

5. Zasadniczy wykład/warsztat

Naucz graczy zasad/mechaniki (patrz
wydruki). Pytania i odpowiedzi oraz
przykłady. Powieś je również na
ścianie.

(30 minut)

6. Stwórz swoją postać (i swoje
relacje).

Zobacz "projektowanie postaci".

(90 minutes)

7. Tuż przed rozpoczęciem larpa,
bądź na zewnątrz pokoju i podziel
graczy na cztery nowe grupy
(wszystkie nieanglojęzyczne
postacie są jedną grupą),
pozostałe grupy są losowe). (Usuń
wszystkim telefony).

DOWYDRUKOWANIA DOKUMENTY

20 x (lub tyle, ilu graczy) Indywidualne arkusze postaci
tyle ile potrzeba dodatkowe Pusta karta postaci
3 x Zasady dla graczy
tyle ilu graczy Kwestionariusz wartości
5 x Lista cech osobistych
4x Łączenie grup postaci
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Całkowity czas (przed grą): 2 godziny i
40 minut.

SUGESTIA: zrób wszystkie projekty
postaci i przygotowania dzień
wcześniej.

PO GRZE:

Po grze (1-2 godziny)

1. Bezpośrednio zdejmij role
zgodnie z opisem w instrukcji
(ważne).

Podanie jedzenia i napojów (przerwa
na toaletę).

Trochę wolnego czasu.

2. Oceń aspekt fabularny (co się
wydarzyło, podsumuj to)

3. Ocenić aspekt gry (część
rywalizacyjna)

+ Policz zasoby.

+ Omów, kto miał kontrolę.

+ Omów, kto osiągnął swoje cele.

+ Omów, kto był najbardziej
kreatywnym graczem.

4. Oceń doświadczenie uczenia się
opisane w podręczniku.

Czy były jakieś silne odczucia? Nowe

odczucia? Jakieś spostrzeżenia
związane z jakąś szczególną sceną/
sytuacją. Czego dowiedziałem się o
sobie?

5. OPCJONALNIE, ALE ZALECANE:
Przypomnij sobie "kwestionariusz
wartości" graczy. Przedyskutuj jak
zachowywała się postać w
odniesieniu do wybranych
wartości. Jak się czułeś naruszając
te wartości?

6. OPCJONALNIE: rozszerzona ocena
rozwoju osobistego.

Niech każdy z uczestników wykona
online "test osobowości Big 5" i
porówna z tym, jak zdecydował się
zaprojektować cechy osobowości
swojej postaci.

GRA – GŁÓWNEWYDARZENIA

(6-8 godzin)

KROKI W GRZE:

+ Wyjaśnij wszystkim graczom, że
katastrofa szybko eskalowała i
wszyscy biegną w obawie o swoje
życie do schronu (tego budynku,
tego pomieszczenia).

+ Opisz katastrofę i dlaczego zginą,
jeśli opuszczą to pomieszczenie.

+ Wpuść grupę #1 (większość z nich
nie zna się nawzajem - daj im czas
na krótką rozmowę).

+ Po około 10 minutach wpuść
grupy #2 i #3.
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+ Nagranie: Wystrzały na zewnątrz,
odgłosy wojny, bomby. Czasami
ktoś może walić w okna i
próbować dostać się do środka
przez okna.

+ (Może po 30 minutach) Odetnij
prąd, po tym jak trzy grupy się
zorganizują.

+ (Może w 40 minucie) Dodaj
"nieanglojęzyczne postacie". Po
tym, jak pozostałe grupy połączyły
się prawidłowo lub zorganizowały
się (w ciemności).

NPC-dostawca pojawi się tylko za
pierwszym razem, gdy zostanie
wezwany przez graczy (telefon),
potem pojawi się, gdy GM zdecyduje.

+ NPC-dostawca w drzwiach (lub
oknie): "Chcę porozmawiać z
waszym przywódcą. Daję wam 15
minut na wybranie jednego".

+ NPC-dostawca: Zaoferuj
niechętnie sprzedaż jedzenia/
napojów/kawy (dla 3 osób) (za
DUŻO pieniędzy: 300).

+ Gracze mają pieniądze: 800,
całkowicie (karta kredytowa jest
bezużyteczna).

+ NPC-dostawca: Może sprzedać
czas na toaletę (pieniądze: 100).

+ NPC-dostawca: Może sprzedać
jedną dawkę szczepionki za DUŻO
pieniędzy: 500 (grupa musi
oddać jedzenie, jeśli ma za mało
pieniędzy).

+ Dostawca NPC: Gracze

poinformowani, że każdy z
chorobą, która ma kolor na skórze
(kolor szminki) jest martwy w
ciągu 2 godzin (jeśli nie ma
szczepionki).

+ Wpuść do pomieszczenia trochę
gazu/złego zapachu/dymu
teatralnego.

ŚRODEK GRY:

+ NPC-dostawca: Może sprzedawać
żywność (za jedną osobę
poświęconą do zewnętrznego
niewolnictwa/handlu/dawstwa
organów)

+ NPC-dostawca: Może sprzedać
jedną dawkę szczepionki (za jedną
osobę poświęconą na zewnętrzne
niewolnic two/handlowanie/
darowiznę organów).

POD KONIEC GRY:

+ NPC-dostawca informuje, że jeśli
jedna (dwie?) osoba/osoby nie
zostaną wybrane (w ciągu 20
minut) i poświęcone na
niewolnic two/handlowanie/
darowiznę organów... wejdą
żołnierze i zabiją wszystkich.

+ GM zatrzymuje grę, gdy
wystarczająco dużo konfliktów
społecznych zostanie
rozwiązanych lub rozegranych.





POBIERZ DODATKOWE
MATERIAŁY BY ZAGRAĆ W TEGO

LARPA

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

Ten scenariusz oparty jest na czasach i
postaciach historycznych. Przenosi nas
w czasy Rewolucji Francuskiej – na
zgromadzenie Stanów Generalnych,
podczas którego gracze negocjują
kształt Konstytucji dla Francji. Los
Francji zależy od zdolności trzech
stanów do osiągnięcia konsensusu w
zasadniczych dziedzinach, w
przeciwnym razie… ulice Paryża spłyną
krwią. Niektóre postacie łatwo się
radykalizują, inne trzymają się swoich
statusów, inne poświęcają wszystko, aby
uzyskać sprawiedliwość dla ludzi.
Zmiana jest nieunikniona, ale to, jak
zmieni się świat, jeśli wybuchnie
Rewolucja, zależy od graczy.

W grę może grać 20-30 graczy i co
najmniej 1 NPC, który przeprowadzi

głosowanie. Trwa około 3-4 godzin.
Proszę dodać czas na podsumowanie
(debriefing) i ewaluację zgodnie z
potrzebami graczy.

CELE EDUKACYJNE

+ Podnoszenie świadomości na temat
procesu radykalizacji: warunków,
wyzwalaczy i konsekwencji,

+ Doświadczenie i zrozumienie
konsekwencji procesu radykalizacji
w bezpiecznym, symulowanym
środowisku,

+ Doświadczenie i zrozumienie
korzeni głębokiej polaryzacji
społeczeństwa,
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+ Symulacja dialogu społecznego,

+ Renegocjacja umowy społecznej i
zrozumienia podstaw budowy
społeczeństw demokratycznych,

+ Zrozumeinie zagadnień zmiany
społecznej, sprawiedliwości,
konfliktów i dialogu społecznego.

ŚWIAT

Słyszysz jak ludzie śpiewają?

Śpiewasz pieśń o gniewnym
człowieku?

To muzyka ludzi, którzy już nie będą
niewolnikami!

(Nędznicy)

FABUŁA

Ulice stają się niecierpliwe, złość i
niezadowolenie rośnie. Mieszkańcy
Francji są wzburzeni i czują, że
spłacają królewskie długi
spowodowane niekompetencją i
lekkomyślnością jego rządu, nie
dostając niczego w zamian.

A czego chcą w zamian? Uznania ich
wolności i praw, zniesienia
przywilejów szlacheckich i

duchownych, złagodzenia ucisku
feudalnego. Chcą prawdziwej zmiany.

Aby debatować nad reformami, trzy
stany generalne - duchowieństwo,
szlachta i stan trzeci (wszyscy
pozostali, pracujący, ciemiężeni) -
zebrały się, aby utworzyć
Zgromadzenie Narodowe. Zwykle
pierwsze dwa stany debatują
oddzielnie od stanu trzeciego, ale
mieszkańcy głośno domagali się
zjednoczenia wszystkich stanów i
osiągnęli swój cel.

Wkrótce te trzy stany połączą się i
staną się Zgromadzeniem
Ustawodawczym, które będzie
debatować i głosować nad
najważniejszymi problemami, przed
którymi stanęła Francja.

Czy dojdą do porozumienia, czy dalej
będą się spierać? Czy ich decyzje
uspokoją naród francuski, czy go
rozwścieczą? Czy stary reżim się
zreformuje? I co najważniejsze...

Czy będzie rewolucja?

MECHANIKA

„The Fall of Ancien Regime” to larp
typu chamber bez skomplikowanej
mechaniki. Główna akcja może być
zorganizowana w dużej sali (może być
sala lekcyjna) i korytarzu (może być
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drugim pomieszczeniem), które
symulują pomieszczenia obrad
Stanów Generalnych.

Gra jest blisko prawdziwego świata,
cofa jedynie w czasie. Głównym
sposobem osiągania swoich celów w
grze są negocjacje. Gracze mogą się
nawzajem pociągać do
odpowiedzialności, podpisując
umowy lub składając przysięgi w
obecności świadków – to zależy od ich
kreatywności.

Gracze dzielą się na 3 stany:
duchowieństwo, szlachta i
pospólstwo. Duchowni i szlachta
rozpoczynają pierwszą rundę
negocjacji w jednym pomieszczeniu,
podczas gdy pospólstwo znajduje się
na korytarzu lub w drugim pokoju.

Każda postać ma w swoich celach
włączenie pewnych tematów do
konstytucji lub ich odrzucenie. W ten
sposób obliczane są punkty dla
każdego gracza.

Główna mechanika pozwalająca
określić co jest w Konstytucji, a co nie
to głosowanie stanu 1+2 vs. Stan
trzeci. Przygotowując tego larpa nie
zapomnij o naszykowaniu 2 urn do
głosowania – jedną dla
duchowieństwa i szlachty, a drugą dla
głosów pospólstwa. Jeśli stan 1+2
zagłosuje na każdy temat tak samo jak
stan trzeci, liczymy to jako
porozumienie powodującą zgodę

narodową i brak konieczności dla
rewolucji. Jeśli zaś odmiennie –
niezadowolenie pospólstwa rośnie i
przybliżamy się do rewolucji. Na
koniec gry dla każdego tematu
liczymy, ile razy stany 1 i 2 głosowały
tak samo jak 3. Jeśli po drugiej turze
głosowania jest więcej
nieporozumień niż porozumień –
mamy rewolucję i… ją symulujemy.
Jeśli więcej porozumień – mamy
Konstytucję, którą uroczyście
odczytujemy.

Jest jeszcze jedna mechanika, która
dotyczy tajnej intrygi. Prosimy jej nie
ujawniać graczom, jedynie
wspomnieć, że „w specjalnych
warunkach GM może odtwarzać
muzykę i wykrzykiwać, że zaszły
pewne wydarzenia, które drastycznie
zmienią sytuację w grze i gracze będą
musieli kontynuować w zmienionej
rzeczywistości”. Może się również
zdarzyć, że ta szczególna sytuacja nie
wystąpi.

Tajne informacje (udostępniaj tylko
odpowiednim graczom): wśród graczy
jest 4 konspiratorów posiadających ¼
bomby każdy. Jeśli uda im się
odnaleźć siebie za pomocą tajnego
hasła („Kup najsłodsze kasztany na
Placu Pigalle”), muszą zgłosić się do
GM, aby o tym poinformować,
pokazać 4 sztuki bomby, a następnie
podczas czytania Konstytucji na końcu
w grze bomba eksploduje zabijając
szlachtę i duchowieństwo i rozpoczyna



Strona 97

Sc
en
ar
iu
sz

5:
Th

e
Fa
ll
of

A
nc
ie
n
Ré

gi
m
e

się rewolucja. Aby wzmocnić imersję,
dźwięk bomby odtwarzany jest wraz z
rewolucyjną piosenką z musicalu „Les
Miserables”. MG wyjaśnia wszystkim,
że gra się skończyła, nie ma
porozumienia narodowego i wybucha
rewolucja. Gra kończy się
symbolicznie, gdy wszyscy śpiewają
rewolucyjną piosenkę, budując
barykady z krzeseł lub symulując
szaleństwo na ulicach Paryża (tu
przydaje się kilka postaci NPC aby
wprowadzić ludzi w taki nastrój).

GŁÓWNEWYDARZENIA

Gra składa się z 3 etapów:

1. Wielkie otwarcie obrad Stanów
Generalnych, przemówienie
powitalne prowadzącego grę
wyjaśniające (w grze) jakie są
główne tematy debaty nad
kształtem konstytucji.

2. Pierwsza runda negocjacji
zakończona pierwszym
głosowaniem. GM ogłasza, w
jakich tematach stany zgodziły się,
a w jakich nie. Określane są
nastroje na ulicach Paryża (albo
tłum się wzmaga – kiedy spór
przeważają nad umowami między
Stanami, albo Stanom udało się
uspokoić ulice, ale negocjacje się
nie skończyły).

3. Druga runda negocjacji
zakończona ostatecznym
głosowaniem w pozostałych

kwestiach. Tutaj okaże się, czy
Konstytucja zostanie uchwalona
(nie wybuchnie żadna rewolucja),
czy będzie zbyt wiele
nieporozumień i rewolucja się
wydarzy. Na tym etapie, na
wypadek, gdyby spiskowcy zdołali
się odnaleźć i ujawnić
prowadzącemu, zastosowana
zostaje mechanika bomby i
rewolucja wybucha, nawet jeśli
Stanom udało się przyjąć
Konstytucję.

NPC ROLES

Game Master – mówca w
zgromadzeniu jest jedyną
bezwarunkowo potrzebną rolą NPC.
GM nie bierze udziału w negocjacjach,
a jedynie wprowadza kolejne etapy
gry i ewentualnie rozstrzyga tajny
spisek.

GM może mieć „pomocników” – 1-2
funkcjonariuszy publicznych (jednego
ze szlachty, jednego z plebsu) do
liczenia głosów i/lub w razie potrzeby
stymulowania nastrojów graczy.

GRYWALNE POSTACIE

Sprawdź załącznik do tej publikacji,
aby uzyskać dostęp do pełnych opisów
grywalnych postaci. Poniżej znajduje
się przykład konstrukcji.
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IMIĘ I NAZWISKO - Nicolas de
Condorcet

PRZYNALEŻNOŚĆ STANOWA - II.
Szlachta

ZAWÓD - filozof

ZNANY JAKO - postawa progresywna

OPIS - Jesteś filozofem i
matematykiem znanym z mocnych
poglądów na sprawy państwowe;
prawdziwie postępowy, liberalny
umysł wśród stanów szlacheckich i
duchownych. Uważasz, że rząd
powinien być neutralny w sprawach
gospodarczych i mocno
zaangażowany w gwarantowanie
praw obywatelskich. Według ciebie
obywatele to wszyscy obywatele

państwa, zarówno mężczyźni, jak i
kobiety. Twoja platforma zawiera
również mniej przywilejów dla
bogatych i potężnych oraz więcej
wolności dla zwykłych ludzi, w tym
wolność słowa.

Opis spisku – nie dotyczy

Wyznanie religijne – katolicka

Pojęcie 1 – Wolność słowa – TAK

Pojęcie 2 – Podział władzy – TAK

Pojęcie 3 – Zniesienie przywilejów –
TAK

Pojęcie 4 – Prawo własności ziemi dla
chłopów – TAK

Pojęcie 5 – Równość dla kobiet – TAK
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INSTRUKCJE DLA

ORGANIZATORÓW

REKWIZYTY

Zachęcamy do skonstruowania
drobnych elementów strojów, wąsów
lub symbolicznego przedstawienia
stanów. Gracze mogą zrobić je sami
podczas fazy przygotowań lub możesz
przygotować ogólne rekwizyty dla
wszystkich.

Ponieważ wszystkie postacie są
mężczyznami (z historycznego punktu
widzenia), możesz zaopatrzyć się w
białe peruki, szarfy lub żaboty.

MIEJSCE

Grę można rozegrać w 1 dużej sali i
korytarzu lub w 2 salach – symulując
kort główny i kuluary. Powinna być
bardzo prosta, uniwersalna, z
niewielkimi przejawami
„nowoczesności”. W tej grze bardziej
liczy się zanurzenie w fabule, niż
dekoracje.

ROZWÓJ POSTACI

Gracze otrzymują opisy swoich postaci
(patrz załącznik). Główne cechy
postaci są z góry określone, ale
postacie mogą się nieznacznie

zmienić w trakcie gry – być przez
kogoś przekonanym, mając moment
oświecenia w grze lub kierując się
innymi realistycznymi powodami. Gra
polega na negocjacjach, więc gracze
powinni iść na kompromis i
zrezygnować z niektórych swoich
celów.

DOWYDRUKOWANIA:

+ Karty postaci – patrz załącznik.

+ Symboliczne przedstawienie
bomby (np. rysunek bomby
wydrukowany na papierze A4 i
pocięty na 4 sztuki)

+ Karty do głosowania – patrz
załącznik.

PODCZAS GRY

Jako GM i NPC staraj się monitorować
dynamikę gry – podrzuć kilka
prowokacyjnych punktów do dyskusji,
jeśli gracze sami tego nie zrobią.
Rozgrzewaj konflikty, jeśli gra nie jest
wystarczająco realistyczna jak na czasy
silnej polaryzacji i radykalizacji. Zrób
jakieś rewolucyjne plakaty, sznury
zwisające z lamp itp. Spraw, by ludzie
myśleli, że coś nieuchronnie się
kończy, że świat już nigdy nie będzie
taki sam i od nich zależy, jak to będzie
wyglądało.
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PO GRZE – DEBRIEFING

W zależności od intensywności gry
zmodyfikuj głębokość i długość
podsumowania. Na początku poproś
graczy o symboliczne wyjście z gry,
otrząśnięcie się z postaci, wyrzucenie
artybutów, niszczenie kart postaci
(jeśli są to wydruki jednorazowe).
Poproś o ułożenie się w kręgu i
kolejne wykrzykiwanie ich
prawdziwych imion „Nazywam
się…!”.

Następnie poproś uczestników, aby
porozmawiali ze sobą jako oni sami –
przeprosili za intrygi, złe traktowanie
itp. Upewnij się, że uczestnicy
zamknęli te zachowania w grze, a po
wyjściu z niej wszystko zostało
rozwiązane, wyjaśnione – nie
dopuszczamy do negatywnego bleed-
outu.

Jeśli gra była bardzo intensywna
najpierw zrób 30 minut przerwy, aby
ludzie się uspokoili i wrócili do siebie.
Monitoruj, jeśli ktoś potrzebuje
pomocy.

Debriefing, podsumowanie

Możliwe punkty dyskusji:

+ Zacznij od pytań otwartych, aby
wykryć najważniejsze kwestie dla
graczy: jaki był dla Ciebie
najbardziej znaczący moment
gry?Moment,w którym naprawdę
zanurzyłe_aś się w swoim
charakterze i dogłębnie coś

zrozumiałe_aś? Jakie były
najbardziej charakterystyczne
sceny, które pamiętasz?

+ ROZWÓJ OSOBISTY: jak czułe_aś
się jako twoja postać, jakie cechy
charakteru chciał_abyś zachować,
a które odrzucić, za co podziwiasz
swoją postać itp.

+ ZROZUMIENIE/EMPATIA: jak
wszedłe_aś w rolę swojej postaci,
czy łatwo było myśleć i
zachowywać się jak twoja postać,
czego dowiedziałe_aś się o sobie,
jak twoja postać ewoluowała
podczas gry? Możesz poprosić
uczestników, aby usiedli w ciszy i
narysowali/opisali rozwój swojej
postaci. Może to być rysunek,
schemat lub opowieść
(opowiadanie historii).

+ PROCES RADYKALIZACJI: jakie
procesy/zjawiska opisała ta gra? O
co chodzi w tej grze? (możesz
zanotować ich odpowiedzi na
flipcharcie) Co by się stało, gdyby
(tu odwołaj się do
charakterystycznych wydarzeń z
gry, np. gdyby biskup nie oddał
swojego majątku)? Co ta historia
mówi nam o konfliktach
społecznych/ polaryzacji/
radykalizacji?



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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BADANIE SKUTECZNOŚCI
METODOLOGII EDULARP W

ZAPOBIEGANIU PRZEMOCY W
PROCESIE RADYKALIZACJI MŁODZIEŻY

METODOLOGIA BADAŃ

Niniejszy rozdział przedstawia
metodologię badawczą mierzącą
efektywność eduLARP w kontekście
zapobiegania legistymizacji przemocy
w procesie radykalizacji. Mierzone są
efekty uczenia się, jak i efekty
najistotniejszych cech
metodologicznych eduLARP, które wg
wybranych modeli deradykalizacji
mogą zapobiegać jej rozwojowi i
zwrotowi w kierunku legitymizacji
przemocy. Będziemy mierzyć efekty
uczenia się odnoszące się do tematu
radykalizacji konceptualizowanego
zgodnie z modelem Moghaddama,
opisując zmiany postaw w tym procesie.
Model zakłada pejoratywną
neutralność terminu „radykalizacja”,

wprowadzając pojęcie przemocy jako
punktu zwrotnego w tym procesie.

Nasze podejście badawcze jest więc
mieszanką klasycznej ewaluacji
mierzącej efekty uczenia się
(skuteczność metodyki) i jakościowej
metody obserwacji zmiany postaw
uczestników eduLARP.

EduLARP można analizować jako
metodę edukacyjną opartą na
odgrywaniu ról, improwizacji i
eksperymentowaniu, której
efektywność można mierzyć
klasycznymi metodami ewaluacji. larp
pojawił się w latach 70. jako
skrzyżowanie dramatu
improwizacyjnego i gry fabularnej.
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postać w scenariuszu fikcyjnych lub
historycznych wydarzeń. Zanurzenie,
jakie larp wyzwala w swoich
uczestnikach, uruchomiło ruch w
edukacji. W ostatnich latach
nauczyciele i naukowcy w
Skandynawii, Europie Wschodniej i
Stanach Zjednoczonych rozpoczęli
eksperymenty z włączeniem
edukacyjnego larp (eduLARP) do zajęć
lekcyjnych z obiecującymi wynikami
(Peterson i Vanek, 2016). Różni
aktorzy w obszarze młodzieży i
edukacji pozaformalnej również
przyjęli i zaadaptowali tę
metodologię, aby rozwijać nie tylko
wiedzę na temat złożonych zagadnień
wśród młodych uczestników, ale także
dać wolną i bezpieczną przestrzeń do
pracy nad kwestiami wartości, etyki,
spraw społecznych postaw, systemów
politycznych i społecznych, zjawisk
nierówności, dyskryminacji,
antagonizmów grupowych, zjawisk
psychologii społecznej i wielu innych.
EduLARP staje się potężnym, ale
bardzo wymagającym narzędziem
edukacji pozaformalnej w zakresie
młodzieży.

Edukacyjne cechy metodologii
eduLARP leżą w istocie tej metody:
empiryczne uczenie się, uczenie się
przez działanie i stawanie się, wysokie
zaangażowanie emocjonalne,
głęboka imersja tworząca „przepływ”
(flow), wykazywanie związku
indywidualnych doświadczeń z
procesami społeczno-politycznymi,
rozwijanie praktycznych kompetencji
do radzenia sobie z wyzwaniami,
zwiększenie poczucia własnej

skuteczności, pewności siebie i
poczucia wspólnoty. Co więcej,
badania efektywności eduLARP
wykazują duże znaczenie metod dla
młodych ludzi doświadczających
trudności społeczno-ekonomicznych
oraz dla uczniów z trudnościami
społecznymi, czy trudnościami w
uczeniu się (tacy studenci stanowią
30% uczniów w Østerskov Efterskole,
wyższy niż duńska średnia krajowa
[Hyltoft, 2008]). Wyniki te pokazują
moc eduLARP we wspieraniu
włączenia.

Korzystanie z eduLARP w szkołach
znacznie zwiększa zaangażowanie
uczniów w uczenie się, ich pasję do
nauki oraz ich zdolność do
dyskutowania i prezentowania
złożonych materiałów rówieśnikom,
co jest ważne dla długoterminowego
sukcesu akademickiego (Peterson &
Vanek, 2016 Mochocki, 2013;
Bowman i Standiford, 2015).

Skuteczność eduLARP jest również
potwierdzana takimi teoriami
edukacyjnymi, jak teoria uczenia się
przez doświadczenie Kolba. Kolb
twierdzi, że uczniowie najlepiej uczą
się, gdy mają szansę zdobyć wiedzę
poprzez doświadczenie, a następnie
zastanawiać się i teoretyzować w
oparciu o to doświadczenie. Uczenie
się jest zatem procesem aktywnym, a
nie pasywnym (Kolb, 2014). EduLARP
jest wzorową formą uczenia się przez
doświadczenie, ponieważ pozwala
uczniom doświadczać przedmiotu,
który studiują, w sposób, który jest dla
nich istotny i angażujący.
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My postranowiliśmy zastosować i
dostosować metodologię eduLARP do
pracy z młodzieżą na różnych
stopniach procesu radykalizacji. się
różnymi momentami procesu
radykalizacji, mając na celu
zapobieganie przemocy i traktując
radykalizację jako zasadniczo
neutralne zjawisko. Uczestnicy
eduLARP mogą jako bohaterowie
odkrywać różne podejścia do życia,
doświadczać konsekwencji realizacji
własnych przekonań, dotykać
złożoności zagadnień, odkrywać je z
innymi ludźmi w bezpiecznym stanie,
jako byt „zewnętrzny” (odgrywana
rola/postać).). Strategia interwencji
zakłada, że uczestnicy spotkają się z
odpowiednią reakcją na wybrane
etapy procesu radykalizacji. Celami
eduLARP na tych różnych etapach
procesu są:

+ nabywanie empatii
pozwalającej na nawiązywanie
kontaktów, odnoszenie się do
sytuacji życiowych i głębsze ich
zrozumienie, w efekcie
zapobieganie szkodliwym
praktykom i przekonaniom
prowadzącym do przemocy,

+ poszukiwanie alternatywnych
środków i dopuszczalnych
narzędzi politycznych w celu
osiągnięcia zmiany,
z a p o b i e g a n i e
usprawiedliwianiu przemocy
politycznej,

+ przeciwdziałanie alienacji
społecznej, nauka radzenia
sobie z różnorodnością i

odnajdywania celu w
społeczeństwie.

Decyzja ta została oparta na zbadaniu
modeli i badań radykalizacji i
deradykalizacji, spośród których
przyjęto 2:

1. model radykalizacji postaw 3N
prowadzący do przemocy („Need,
Narrative, Network”),

2. model Moghaddam („Schody do
terroryzmu”).

Więcej o modelach radykalizacji
przyjętych w rozdziale 1.

Oparta na tych modelach strategia
interwencji wymaga działań
prewencyjnych, zwłaszcza
nastawionych na pracę z nami-nimi,
myślenie, kategoryzację,
interobiektywność i sprawiedliwość.

Stworzono 5 scenariuszy eduLARP
dostosowanych do różnych
momentów procesu radykalizacji:

1. EDINU – piąta fala migracji w
postapokaliptycznym świecie,
badająca różne sposoby
osiągnięcia zmiany społecznej,
empatyzująca z różnymi grupami,

2. SIEGE OF GIMLE –
kwestionowanie i badanie
wartości społeczności, praca z
alienacją, różnorodnością w małej
wiosce Gimle,

3. POLITHROPIA – badanie granic
człowieczeństwa, przemoc



Strona 105

Ro
zd
zi
ał
5:
B
ad

an
ie
sk
ut
ec
zn
oś
ci
m
et
od

ol
og

ii
ed

uL
A
RP systemowa, środowisko

totalitarne, role społeczne,

4. SZKOLNA RADA – osiągnięcie
zmiany politycznej poprzez
dostępne struktury,

5. UPADEK STAREGO REŻIMU –
budowanie postaw i wartości w
sytuacji radykalnych zmian
społecznych.

Metodologia pomiaru skuteczności
metodyki eduLARP w zakresie
zapobiegania aktom przemocy
wynikającym z procesu radykalizacji
jest metodą mix składającą się z:

+ Desk research określający
podstawowe założenia i hipotezy
(modele radykalizacji,
wcześniejsze badania mierzące
efektywność eduLARP, efekty
kształcenia eduLARP),

+ Metody jakościowe z
odpowiednio dobraną próbą
uczestników eduLARP (seria
zogniskowanych wywiadów
grupowych),

+ Jakościowe metody obserwacji
uczestniczącej podczas rozgrywek
5 scenariuszy: Edinu, Siege of
Gimle, Polythropia, Szkolna Rada,
Upadek Starego Reżimu,

+ Kwestionariusz ankiety wszystkich
uczestników.

Zdecydowaliśmy się łączyć metody
badań ewaluacyjnych z pomiarem
zmian postaw – poszczególnych
postaw związanych z procesem

radykalizacji wskazanych w przyjętych
modelach.

CELE BADAWCZE

Nasze cele badawcze to:

+ Zmierzenie skuteczności
metodologii eduLARP
reprezentowanej przez 5 różnych
gier eduLARP w odniesieniu do
wykrytych czynników
deradykalizacji:

1. Podniesiony poziom empatii i
zrozumienia motywów, racji i
zachowań wszystkich stron
konfliktów społeczno-
politycznych,

2. Zwiększona sprawczość, poczucie
własnej skuteczności, pewność
siebie związana z poczuciem
przynależności do społeczności
lub systemu społeczno-
politycznego, skutkująca
werbalizacją i realizacją potrzeb w
ramach uzasadnionych środków
dochodzenia do zmiany
społecznej,

3. Podniesienie zrozumienia własnej
roli we wspólnocie/
społeczeństwie różnorodnych
grup i jednostek.

Na 2 poziomach:

- Skuteczność cech
metodologicznych eduLARP
(zanurzenie, przepływ,
zaangażowanie emocjonalne)
oraz
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- Skuteczność w zakresie efektów
uczenia się.

Wyżej wymienione czynniki, jak
pokazują cytowane badania, znacznie
zmniejszają prawdopodobieństwo
skierowania procesu radykalizacji do
legitymizowania przemocy poprzez:

+ Przeciwdziałanie dehumanizacji
przeciwników społeczno-
politycznych, kategoryzacji jako
wrogów, winnych względnej lub
faktycznej deprywacji,

+ Zapobieganie usprawiedliwianiu
przemocy politycznej poprzez
podniesienie umiejętności
rozpoznawania zagrożeń i daleko
idących konsekwencji realizacji
radykalnych idei,

+ Zapobieganie alienacji i
samoalienacji w społecznościach/
społeczeństwach oraz
wyposażanie w umiejętności
działania w ich obrębie.

KONCEPTUALIZACJA

Skuteczność metodologii
proponujemy konceptualizować jako
stosunek między zakresem w pełni i
raczej osiągniętych czynników
deradykalizacji do mniej lub
nieosiągniętych.
W ten sposób zmierzymy:

+ Wzrost empatii i zrozumienia
motywów, racji i zachowań ze
wszystkich stron konfliktów
społeczno-politycznych,

+ Wzrost samodziałania, poczucia
własnej skuteczności, pewności
siebie związanej z poczuciem
przynależności do społeczności
społeczno-politycznej lub
systemu skutkujący werbalizacją i
realizacją potrzeb w ramach
uzasadnionych środków
dochodzenia do zmiany
społecznej,

+ Wzrost zrozumienia własnej roli w
społeczności/społeczeństwie
różnorodnych grup i jednostek.

W tym samym czasie wykrywamy, w
jakim stopniu same cechy
metodologiczne eduLARPu sobie
radzą z osiąganiem tych celów, czy też
cele osiągane są poprzez
zaprojektowanie konkretnych
tematów i spodziewanych efektów
uczenia się każdego scenariusza
eduLARP.

Konceptualizujemy empatię jako
relacyjną i reakcyjną postawę wobec
nieznanych lub niejednoznacznych
sytuacji społecznych, skutkującą
poszukiwaniem najlepszych
rozwiązań obejmujących dobro
każdego uczestnika sytuacji.
Zrozumienie motywów
obejmowałoby umiejętność
analizowania i wykrywania różnych
perspektyw, wskazując wartości, które
kryją się za każdą z nich. Poczucie
własnej skuteczności i pewność siebie
sprowadzałoby się do przekonania o
własnej sile i zdolności do odnoszenia
sukcesów w przedsięwzięciach
społeczno-politycznych, sprostania
stojącym przed nami wyzwaniom i
pomyślnej realizacji zadania, a także
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Poczucie przynależności idzie w parze
ze zrozumieniem roli wspólnoty/
społeczeństwa – posiadanie i
poszukiwanie doświadczenia
osobistego zaangażowania w system
lub środowisko, poczucie bycia gdzieś
ważnym w odniesieniu do wybranych
problemów społecznych.

OPERACJONALIZACJA

+ Empatia – prezentowanie reakcji
empatycznych (poznawczych,
afektywnych i behawioralnych) na
niejednoznaczne sytuacje
społeczne, poszukując rozwiązań
korzystnych dla wszystkich stron,

+ Rozumienie – przeprowadzanie
skutecznej i nieoceniającej analizy
różnych perspektyw na sytuacje
społeczne,

+ Sprawczość – określanie siebie w
aktywnych przymiotnikach jako
motor zmiany,

+ Poczucie własnej skuteczności –
określanie siebie jako
kompetentnego do osiągania
celów w sposób zgodny z
obowiązującymi normami (np.
prawem),

+ Pewność siebie – opisywanie
siebie w kategoriach pozytywnych
w odniesieniu do wyzwań,

+ Poczucie przynależności –
określanie siebie w odniesieniu
do innych.

WSKAŹNIKI

Szukając wskaźników każdego z
wymienionych powyżej zjawisk,
określimy je w kontekście każdego
scenariusza eduLARP, aby
respondenci mogli utożsamiać
sytuacje z wydarzeniami z gry. Każdy
badacz musi znać te wydarzenia, a
najlepiej część z nich jako obserwator
uczestniczący. Ta sama procedura
działa w przypadku technik FGI, jak i
samej obserwacji uczestniczącej.
Ramy pomiaru zjawisk:
Skala empatii Hogana:

+ Z reguły nie mam trudności z
„postawieniem się w sytuacji
innych ludzi”. (T)

+ Widziałem kilka rzeczy tak
smutnych, że prawie chciało mi
się płakać. (T)

+ Nieposłuszeństwo wobec rządu
nigdy nie jest usprawiedliwione.
(F)

+ Obowiązkiem obywatela jest
wspieranie swojego kraju,
słusznie lub nie. (F)

+ Zwykle jestem dość porywczy w
stosunku do ludzi, którzy
przychodzą i zawracają mi głowę
głupimi pytaniami. (F)

+ Mam całkiem jasne wyobrażenie
o tym, co próbowałbym przekazać
moim uczniom, gdybym był
nauczycielem. (T)
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+ Lubię towarzystwo ludzi o silnej

woli. (T)

+ Często podejmuję się więcej, niż
mogę osiągnąć. (T)

Zrozumienie różnych perspektyw
będzie mierzone poprzez analizę
zadaną jednej konkretnej sceny z
eduLARP. Dogłębną analizę należy
poddać co najmniej 2 różnym
stronom bez wcześniejszych osądów.
Należy docenić wartości stojące za ich
zachowaniami.
SKALA POCZUCIA WŁASNEJ
SKUTECZNOŚCI:

a. Zawsze potrafię rozwiązać trudne
problemy, jeśli wystarczająco się
postaram;

b. Jeśli ktoś mi się sprzeciwi, mogę
znaleźć środki i sposoby, aby
uzyskać to, czego chcę;

c. Łatwo jest mi trzymać się swoich
celów i osiągać swoje cele;

d. Jestem przekonany, że potrafię
sprawnie radzić sobie z
nieoczekiwanymi zdarzeniami;

e. Dzięki mojej zaradności umiem
radzić sobie w nieprzewidzianych
sytuacjach;

f. Potrafię rozwiązać większość
problemów, jeśli zainwestuję
niezbędny wysiłek;

g. Potrafię zachować spokój w
obliczu trudności, ponieważmogę
polegać na swoich
umiejętnościach radzenia sobie;

h. Kiedy spotykam się z problemem,
zwykle potrafię znaleźć kilka
rozwiązań;

i. Jeśli mam kłopoty, zwykle mogę
wymyślić rozwiązanie;

j. Zwykle radzę sobie ze wszystkim,
co stanie mi na drodze.

WSKAZANIA SAMODZIELNEJ
AGENCJI:
mam pełną kontrolę nad tym, co robię
(T); Jestem tylko instrumentem w
rękach kogoś lub czegoś innego (F);
Moje działania po prostu dzieją się
bez mojej intencji (F); jestem autorem
moich działań (T); Wydaje się, że
konsekwencje moich działań nie
podążają logicznie za moimi
działaniami (F). Moje ruchy są
automatyczne – moje ciało po prostu
je wykonuje (T). Skutki moich działań
generalnie mnie zaskakują (F). To, co
robię, podlega tylkomojej wolnej woli
(T). Decyzja, czy i kiedy działać, należy
do moich rąk (T). Nic, co robię, nie jest
tak naprawdę dobrowolne (F). Kiedy
jestem w akcji, czuję się jak zdalnie
sterowany robot (F); mam strategię
swoich zachowań (T); za wszystko
odpowiadam
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Unikam spotkań towarzyskich i działań związanych ze społeczeństwem, w którym
mieszkam.
Odmawiam bycia częścią społeczeństwa, w którym żyję.
Staram się być daleko od przeciętnego członka społeczeństwa, w którym
mieszkam.
Dobrze wpisuję się w wartości i przekonania społeczne (R).
Mam stabilne i pozytywne interakcje z innymi osobami ze społeczeństwa, w
którymmieszkam (R).
Mocno utożsamiam się z kulturą i wartościami społecznymi (R).

SKALA ALIENACJI SPOŁECZNEJ:

Kiedy używa się przemocy, aby wspierać słuszną sprawę, każdy jest uczciwą grą.
Przemoc jest niezbędna do zmiany społecznej.
Dopuszczalny jest odwet na kimś, kto obraża moje wartości i przekonania.
Nigdy nie uważałbym przemocy fizycznej za wspieranie słusznej sprawy (R).
Nigdy nie powinniśmy używać przemocy jako sposobu na zmianę społeczeństwa(R)

Istnieją skuteczne sposoby zmiany społeczeństwa, inne niż uciekanie się do
przemocy (R)

TECHNIKI BADAWCZE

Obserwacja uczestnicząca –
Obserwacja uczestnicząca to proces
umożliwiający naukowcom poznanie
działań badanych osób w środowisku
naturalnym poprzez obserwację i
uczestnictwo w tych działaniach.
Zasadniczo ta jakościowa technika
badawcza posłużyła do zbierania
przykładów, przypadków i dogłębnej

analizy sytuacji z larpów do opracowania
scenariusza FGI, a także doboru próby.
FGI (fokusowe wywiady grupowe) -
technika badawcza, która zbiera dane
poprzez interakcję grupową na temat
określony przez badacza. FGI obejmą 7-9
uczestników każdego scenariusza
eduLARP, trwają około 2 godzin i
wykorzystują techniki projekcji, takie jak
rekwizyty z eduLARP, streszczenia sytuacji
i zdjęcia.
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na podstawie operacjonalizacji
zjawisk uznanych za zapobiegające
przemocy w procesie radykalizacji.

DOBÓR PRÓBY

Jakościowy dobór próby, celowy i
warstwowy w celu zebrania
uczestników pełniących w grach
istotnie różne role. Każdy uczestnik
testu zostanie poproszony o
pozostawienie swoich danych

kontaktowych w celu przekazania
zaproszenia do badania.
Narzędzia badawcze znajdziesz w
anglojęzycznej wersji publikacji

NARZĘDZIA BADAWCZE

KARTA OBSERWACJI

Event name:
Date:
Place:
Observer:

This observation sheet is dedicated to NPCs (Non-Playable Characters) to note down all important
moments of the eduLARP actions, source of indicators of participants attitude statements.

This observation is to track all events, scenes, IN-game conversations that can indicate following
attitudes (shifts):

1. Empathy – The ability to get into someone’s else perspective and respond effectively to
ambiguous social situations and seek solutions that are beneficial for all the parties.
2. Self-efficacy – The sense of competence to achieve one’s goals in a legit way.
3. Self-agency – The sense of self as being active and a motor of change.
4. Acceptance for political violence – The belief that political violence is sometimes a necessary
means to an end.
5. Sense of belonging – The sense of being purposefully connected with society and other
people.

It also important to take into account learning outcomes of participants (what they say during
debriefings) that are connected to these factors.
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ATTITUDE POSSIBLE INDICATOR

DESCRIPTION OF
THE SITUATION
(WHO,WHAT
HAPPENED)

OBSERVERS
COMMENTS

EMPATHY

Ease of getting into the role and character

Emotional and empathetic responses to
others

Events of sharing or seeking beneficial
solutions for everyone

SELF EFFICACY

Using problem solving skills in a situation

Achieving character objectives and goals

Dealing with surprises or unforeseen events

SELF AGENCY

Displaying strategic thinking for actions

Being in control of own actions and choices

Taking responsibility for own actions and
choices

ACCEPTANCE OF
POLITICAL
VIOLENCE

Viewing violence as justified when the cause
is just

Viewing non-violent ways as ineffective to
bring change
Aggressive against people who insult one’s
values and beliefs

SENSE OF
BELONGING

Fitting in well with the societal and cultural
values

Having positive interactions with others

No distance or avoidance of other people
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FOCUS GROUP INTERVIEWWITH PARTICIPANTS OF EDULARPS

BACKGROUND INFO:

Participants:

7-9 young people who played significantly different roles, e.g.:

• Dominant/protagonist role
• Hidden/backstage role
• Trickster/antagonist role
• Victim/submissive role
• Etc.

in one of the DiveIN edu-LARPs: Siege of Gimle, Edinu 2.0., Polytropia, School Council, French
Revolution.

Setting of the focus group interview:

• Big table in the middle of the room,
• Comfortable setting: chairs, or couch, pillows,
• Snacks and beverages on disposal,
• Moderator sitting in the middle,
• A Dictaphone and a clock in visible places.
Duration:
1,5-2h

INTERVIEW SCENARIO:

BULLET
POINTS

MAIN QUESTIONS MODERATOR`S
COMMENTS
(NOTES)

Welcome
words

5 min

• Introduce yourself.
• Introduce participants/ask them to introduce themselves (name,

their eduLARP name, what eduLARP they played)
• The aims of this meeting:

- detecting long term outcomes and impact of their eduLARP
experiences on their way of thinking, perceiving topics touched
during the games.

- Understanding how eduLARPs impact people.
• Explain that during the meeting we won`t talk about the PLOT of the

games, but it`s OUTCOMES not everybody will know the in-game
events.

• Ask participants to refer to their characters as not “me”, but
“him/her” – make a clear distinction, so they can judge their
characters without feeling judged themselves.

• Explain that is NOT an evaluation of the games
• Information that the interview will be recorded – collecting consents.
• Information about confidentiality.
• Information on the time of the meeting – max 2h.
Encouragement for being open and honest, no judgements, safe space.
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Warm up questions
15 min

“Imagine yourself being your character again. Remember how
you walked, talked, looked like. Be your character again for a
while. Remind yourself his/her emotions, relations with others,
most important events from his/her life.”
(1 minute of silence)
(you may ask participants to draw or make notes/mind map)
“Think of a scene in the game, where you entirely forgot about
the real world and you were your character entirely. Describe
the scene.”
(build up on the scenes described asking the questions from
the next blocks)
(you may ask to draw situations, make notes, mind maps)

Experiences
regarding empathy
15 min

The most emotional moment for your character – what`s the
root of those feelings? How do you connect them with your life
now?
Moments, where you understood others deeply – what made
you understand it? What elements of the game made it?
Moments, where your character contributed to the benefit of
others – what were your characters/your motifs?
(we observe:
the ability to immerse into feelings of others,
the ability to understand own and others emotions,
if the game had an impact on this ability)

The core questions – can interconnect and be analysed together
Write on the top of the flipchart a main question – How the experience of the game

changed your beliefs/opinions? What beliefs/opinions?
Then ask next questions.

Experiences
regarding self-
efficacy
15 min

HOW your characters (or other characters) were achieving their
goals? (legit, not legit way) Were they effective?
How do you feel about it? Would you consider it right/wrong?
(we observe: moral dilemmas, limits, shifts of opinions,
realisations, “aha moments” if the game had an impact of this
belief)
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SCENARIUSZ FGI Z NPCS

FOCUS GROUP INTERVIEWWITH NON-PLAYABLE CHARACTERS

BACKGROUND INFO:

Participants:

7-9 NPCs who played in one of the DiveIN edu-LARPs: Siege of Gimle, Edinu 2.0., Polytropia, School
Council, French Revolution (2 per scenario).

Experiences
regarding self-agency
15 min

What motifs did your characters have to change the reality
around them?
Whatmotifs and “power” do you have in your life to change the
reality around you? What ways would you use now? What are
your motifs now?

Experiences
regarding political
violence
15 min

Remind yourself the situations when your character had to
“cross the line”? What line was it? (tell the dilemma, not the
exact plot)
Would you do it in a real life? Where are YOUR limits?
Did they change after the game? Did you notice/discover/
realised anything new?

Experiences
regarding sense of
belonging
15 min

Who were your characters solider with? What were their
affiliations? Was this choice “natural”? Cultural? Where did it
result from?
How do you assess this choice now? Did you notice/discover/
realised anything new?

Additional topics
Max 10 min

Is there anything else you want to share?

Thank you notes
5 min

What will happen with this interview`s outcomes?
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Setting of the focus group interview:

• Big table in the middle of the room,
• Comfortable setting: chairs, or couch, pillows,
• Snacks and beverages on disposal,
• Moderator sitting in the middle,
• A Dictaphone and a clock in visible places.
Duration:
1,5-2h

INTERVIEW SCENARIO:

BULLET
POINTS

MAIN QUESTIONS MODERATOR`S
COMMENTS
(NOTES)

Welcome
words
5 min

• Introduce yourself.
• Introduce participants/ask them to introduce themselves
• The aims of this meeting:

- detecting impact of eduLARP experiences on particip ants (not
themselves only).
- Understanding how eduLARPs impact people.

• Explain that during the meeting we won`t talk about the PLOT of
the games, but it`s OUTCOMES in relation to participants of edu-
LARPs.

• Explain that is NOT an evaluation of the games
• Information that the interview will be recorded – collecting
consents.

• Information about confidentiality.
• Information on the time of the meeting – max 2h.
• Encouragement for being open and honest, no judgements, safe
space.

Warm up
questions
20 min

Think of the main plots, flag events, processes that happened
during the eduLARP that participants indicated as important/ were
visibly important to participants (e.g. they talked about it in breaks,
during debriefing).
(1 minute of silence)
(you may ask participants to draw or make notes/mind map)
(they don`t have to explain what`s the plots/events, just remember
them and write them down)
Please INTERPRET that events – what do they stand for? What TOPICs
of learning do they indicate?
What are the most important topics resulted from debriefings?
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(expand when during the rest of the conversation new topics will appear)

Asking next questions ask participants to refer back to the list of topics/scenes noted down.

Experiences
regarding
empathy
10 min

What were the most visible emotions participants` characters felt
during those events?
Was it easy for participants to feel and become their characters?
What “aha moments” participants have (they understood something
deeply)?

Experiences
regarding self-
efficacy
10 min

HOW participants` characters were achieving their goals? (legit, not
legit way) Were they effective?
Were those methods spreading around all participants` characters?
How did participants feel about it, as themselves?

Experiences
regarding self-
agency
10 min

Were participants` characters prone to change their surrounding?
Fight for their rights? Improve their conditions? What way?
Do you notice participants got some “power” (empowerment) or
rather fatalism that nothing can be changed?

Experiences
regarding
political
violence
10 min

What dilemmas participants` characters had in their choices?
How did they react on threats?
Were they prone to use force in achieving their goals?
How did they assess this?
What do you think they learned from it?

Experiences
regarding
sense of
belonging
10 min

How were alliances of participants` characters? Who were they solider
with?
What do you think they learned from it?
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Additional
topics

Max 10 min

Is there anything else you want to share?

Thank you
notes

5 min

What will happen with this interview`s outcomes?

KWESTIONARIUSZ

DEAR PARTICIPANT!

You have been invited to fill in this form because you have taken part in one or more of our
eduLARP scenarios within the DiveIN project. As research and methodological evaluation is an
important part of our project, we would very much appreciate your contribution!

The questionnaire will take 7-10 minutes.
Thank you in advance!
The DiveIN project team

PERSONAL DATA
It would be very useful for us if you could provide us with your personal data. That way we can
correlate your answers to the character you were playing, and potentially contact you for more
clarifications or further research questions. Although it will help us with our research, it will be
confidential, used only for research purposes, and not made public to any third parties.

Age
Country
Gender
Occupation

YOUR EDULARP CHARACTER
Please answer the following questions about the character you were playing in our eduLARP
scenario. (If you participated inmore than one of our scenarios, please fill in a separate form for
each one)
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than one, please fill in a separate form for each one)
2. What was the name and/or title of the character you were playing in this eduLARP

scenario?
3. Would you say that this character was similar to your real personality or not?
4. SCALE – not at all very similar
5. Please elaborate on your answer. In what way were you and your character similar or not

similar?

TRAITS, ATTITUDES, BELIEFS (1)
Please indicate whether each of the statements below is true or false for you. *These questions
are related to you in real life, not your larp character*

• As a rule, I have little difficulty in "putting myself into other people's shoes." T/F
• I have seen some things so sad that I almost felt like crying. T/F
• Disobedience to the government is never justified. T/F
• It is the duty of a citizen to support his country, right or wrong. T/F
• I am usually rather short-tempered with people who come around and bother me with

foolish questions. T/F
• I have a pretty clear idea of what I would try to impart to my students if I were a teacher. T/F
• I enjoy the company of strong-willed people. T/F
• I frequently undertake more than I can accomplish. T/F

TRAITS, ATTITUDES, BELIEFS (2)
Please indicate to what extend you agree or disagree with each the statements below. *These
questions are related to you in real life, not your larp character*
1.
2. I can always manage to solve difficult problems if I try hard enough: strongly disagree (5

steps) strongly agree
3. If someone opposes me, I can find the means and ways to get what I want: strongly

disagree (5 steps) strongly agree
4. It is easy for me to stick to my aims and accomplish my goals: strongly disagree (5 steps)

strongly agree
5. I am confident that I could deal efficiently with unexpected events: strongly disagree (5

steps) strongly agree
6. Thanks to my resourcefulness, I know how to handle unforeseen situations: strongly

disagree (5 steps) strongly agree
7. I can solve most problems if I invest the necessary effort: strongly disagree (5 steps)

strongly agree
8. I can remain calm when facing difficulties because I can rely on my coping abilities:

strongly disagree (5 steps) strongly agree
9. When I am confronted with a problem, I can usually find several solutions: strongly

disagree (5 steps) strongly agree
10. If I am in trouble, I can usually think of a solution: strongly disagree (5 steps) strongly

agree
11. I can usually handle whatever comes my way: strongly disagree (5 steps) strongly agree
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TRAITS, ATTITUDES, BELIEFS (3)
Please indicate whether each of the statements below is true or false for you. *These
questions are related to you in real life, not your larp character*

1. I am in full control of what I do: T/F
2. I am just an instrument in the hands of somebody or something else: T/F
3. My actions just happen without my intention: T/F
4. I am the author of my actions: T/F
5. The consequences of my actions feel like they don't logically follow my actions: T/F
6. My movements are automatic—my body simply makes them: T/F
7. The outcomes of my actions generally surprise me: T/F
8. Things I do are subject only to my free will: T/F
9. The decision whether and when to act is within my hands: T/F
10. Nothing I do is actually voluntary: T/F
11. While I am in action, I feel like I am a remote-controlled robot: T/F
12. I have a strategy for my behaviours: T/F
13. I am responsible for everything that results frommy actions: T/F

TRAITS, ATTITUDES, BELIEFS (4)
Please indicate to what extend you agree or disagree with each the statements below.
*These questions are related to you in real life, not your larp character*
1. When using violence to further a just cause, everybody is fair game: strongly disagree (5

steps) strongly agree
2. Violence is necessary for social change: strongly disagree (5 steps) strongly agree
3. It is acceptable to retaliate against someone who insults my values and beliefs (revenge

is justifiable): strongly disagree (5 steps) strongly agree
4. I would never consider physical violence to further a just cause: strongly disagree (5

steps) strongly agree
5. We should never use violence as a way to try to change society: strongly disagree (5

steps) strongly agree
6. There are effective ways of changing society other than resorting to violence: strongly

disagree (5 steps) strongly agree

TRAITS, ATTITUDES, BELIEFS (5)
Please indicate to what extend you agree or disagree with each the statements below.
*These questions are related to you in real life, not your larp character*
1. I avoid social gatherings and activities associated with the society, where I live: strongly

disagree (5 steps) strongly agree
2. I refuse to be part of the society where I live: strongly disagree (5 steps) strongly agree
3. I strive to be distant from the average member of the society, where I live: strongly

disagree (5 steps) strongly agree
4. I fit in well with societal values and beliefs: strongly disagree (5 steps) strongly agree
5. I have stable and positive interactions with others from the society, where I live: strongly

disagree (5 steps) strongly agree
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agree

IMPACT OF EDULARP
Please answer the following questions as to the impact your participation in the eduLARP
scenario had on you.
1. To what extent did you feel immersed in...
a. The scenario
b. Your character

Not at all, slightly, neutral, moderately, very immersed

2. To what extent did you feel that the game had a good flow? (Flow is the state, where you
feel natural during the game and the game continuatin is coherent. The time flies fast and
you're enjoying it.)

No flow at all (5 steps) Great flow

3. To what extent did you feel emotionally engaged in...
a. The scenario
b. Your character

Not at all, slightly, neutral, moderately, very engaged

4. To what extent do you feel this eduLARP was a learning experience for you?
Not at all (5 steps) very much so

5. Please elaborate on your last answer and tell us what you learned, or why you feel you did
not learn anything?

6. Do you think your participation in the eduLARP scenario influenced your..

DEFINITIONS: EMPATHY refers to your ability to respond effectively to ambiguous social
situations and seek solutions that are beneficial for all the parties. UNDERSTANDING refers to
your ability to analyze various perspectives of social situations successfully and non
judgementally. SELF-EFFICACY refers to your sense of competence to achieve goals in a legit
way. SELF-CONFIDENCE refers to your positive sense of self in relation to challenges. SELF-
AGENCY refers to your sense of self as being active and a motor of change. SENSE OF
BELONGING refers to your sense of being purposeful towards others.
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1. Empathy
2. Understanding
3. Self efficacy
4. Self confidence
5. Self agency
6. Sense of belonging

Yes, it increased
No, it was not influenced
No, it decreased

Thank you!

We are grateful for your responses and your contribution to our research!

Larping made me overcome
many social fears. It made me
believe I can be more than I

thought before.



Strona 122

Ro
zd
zi
ał
5:
B
ad

an
ie
sk
ut
ec
zn
oś
ci
m
et
od

ol
og

ii
ed

uL
A
RP SKUTECZNOŚĆ CECH

METODOLOGICZNYCH EDULARP

Skuteczność metodyki można
udowodnić poprzez wskazanie w
zakresie efektów uczenia się tych
czynników, które określiliśmy jako
tworzące odporność na radykalizację:

+ Wzrost empatii i zrozumienia
motywów, racji i zachowań ze
wszystkich stron konfliktów
s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n y c h
(zapobieganie dehumanizacji
innych, rozumienie ich pozycji
tworzonej przez złożone czynniki,
wzrost krytycznego myślenia, a
także wyrabianie nawyku
zwątpienia w siebie, ćwiczenia
konsekwencje własnych
przekonań itp.),

+ Wzrost sprawczości, poczucia
własnej skuteczności, pewności
siebie związanej z poczuciem
przynależności do społeczności
społeczno-politycznej lub
systemu skutkujący werbalizacją i
realizacją potrzeb w ramach
uprawnionych środków
osiągnięcia zmiany społecznej
(zapobiega legitymizacji
przemocy jako sposobu na
osiągnięcie zmiany społecznej –
wzbudzenie refleksji nad tym),

+ Wzrost zrozumienia własnej roli w
społeczności/społeczeństwie
różnorodnych grup i jednostek.

Niektóre z metodologicznych cech
eduLARP ułatwiają te zmiany, ale tylko
w pewnym stopniu. Jak pokazały

nasze badania, scenariusz larp, aby
naprawdę mógł działać na rzecz
zapobiegania radykalizacji
(opracowanie konkretnych wyników,
które wpływają na ten proces), musi
umieścić w swoim podstawowym
projekcie takie cele, oprzeć projekt na
wybranym modelu procesu
radykalizacji i stworzyć warunki dla
graczy, aby mogli doświadczyć
głębokich, głębokich realizacji.

Nasza hipoteza, że przepływ, imersja i
zaangażowanie emocjonalne są
niezbędne do wejścia w głęboki stan
uczenia się, ponownego uczenia się i
oduczania, okazała się prawdziwa.
Udowodniliśmy również, że stan
imersji i flow może pojawić się nie
tylko w klasycznych larpach
nordyckich, ale także w larpach typu
chamber, czy – jak to się okazało
podczas naszych licznych testów – w
planszówkach z elementami RPG! W
rzeczywistości większe natężenie
emocji, intensywność działania i
bliskości graczy mogą przyczynić się
do ujawnienia problemu radykalizacji.
Jak pokazały nasze badania, aby
naprawdę zrozumieć to złożone, ale
samo w sobie bardzo intensywne
zjawisko, gracze muszą znaleźć się w
sytuacji dużej wrażliwości,
intensywności emocjonalnej i
poważnych dylematów moralnych.
Ten stan, aby generować głębokie
uczenie się, powinien być ciągły, a
także przyjemny („nie taki męczący”).
Udowodniono, że cechy chamber
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larpów zmieszanych z elementami
skandynawskimi (środkami
imersyjnymi) są pomocne jako cechy
metodologiczne larpów
edukacyjnych, które mają na celu
zapobieganie radykalizacji.

Działania, które pomogły uczestnikom
wyciągnąć wnioski wskazujące na
pojawienie się kryteriów
deradykalizacji to:

+ Warsztaty Pre-LARP -
wystarczająco dużo czasu przed
larpem, aby przygotować tło
psychologiczne postaci,
przetestować i poimprowizować z
innymi,

+ Złożoność doświadczenia w larpie,
wiarygodność narracji,

+ Tło, muzyka, kostiumy – czynniki
wizualne wprowadzające imersję,

+ Fizyczna bliskość graczy (mało

dalekiego przemieszczania się),

+ Przygotowanie innych graczy,
przygotowanie całej grupy
(zajęcia integracyjne, ćwiczenia
wzmacniające ciało i głos itp.),

+ Silne postacie zarysowane w grze,
wprowadzające wyraźną linię
konfliktu,

+ Stwarzanie możliwości
doświadczania silnych emocji,

+ Postacie powinny być ambitne,
chcieć osiągnąć coś znaczącego w
grze,

+ Wszystkie postacie powinny być
zaangażowane w ważne intrygi,
mające znaczenie dla fabuły,

+ Złożone dylematy moralne,
wielowymiarowe charaktery, a
także możliwość „dodawania”
cech psychologicznych.

1-not at all, 5-fully agree
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Gracze zauważyli swoje cechy rozwoju
poznawczego, badając sytuację larpa
wszystkimi zmysłami. Do nauki
wykorzystywali swoje ciało i reakcje
cielesne – doświadczali smaków,
reakcji nerwowych na różne sytuacje,
dosłownie odczuwali emocje w swoich
ciałach, obserwowali, oglądali akcję w
trakcie tworzenia, słuchali dźwięków i
głosów, dotykali obiektów fizycznych,
nie tylko wizualizowali symbole lub
koncepcje. Było to szczególnie
przydatne w kontekście tematu
radykalizacji – do zbadania
biologicznego poczucia lęku,
niepewności, stresu. Doświadczanie
całym sobą np. nieuchronności
zmiany czy braku przystosowania do
rzeczywistości (wizualne – inny ubiór,
akustyczne – różne języki itp.).
Doceniali i podkreślali rolę grupy
współgraczy w procesie rozwoju
poznawczego – podejmowanie decyzji
na podstawie obserwacji sytuacji
fizycznych, obserwowanie innych,
umiejętności naśladowania, ale
przede wszystkim wykorzystywanie
obserwacji innych, ich komentarzy,

wyrażania siebie jako zasobu dla
własnej nauki.

"Wszystkie momenty <aha>
pochodziły z nas samych – z wnętrza, z
naszych własnych emocji, reakcji ciała

(np. trzęsły mi się nogi, gdy
rezygnowałam z mojej kandydatury,

czułam się opuszczona i rozczarowana
tylko dlatego, że bałam się nie zostać

zaakceptowana przez kogo Ja
jestem)"”

(Polytropia)

Mechanizm społecznego uczenia się
został potwierdzony poprzez
rozszerzenie możliwego zakresu
reakcji, które ludzie mogą wykorzystać
na różne sytuacje. Perspektywa
społeczno-kulturowa była widoczna
poprzez uczenie się, rozwój, adaptację
społeczności jako całości. Świat
stworzony w larpie, system wartości,
normy i język wpłynęły na sposób
myślenia bohaterów, a to gracze
stworzyli go sami. Zwiększyło to ich
samodzielność, co zaowocowało
testowaniem rzeczy, których nie mogli

CLEAR AIMS

DEEP

INTENSIVE

MASSIVEINTENSITY

EXTREMESTRESS
IMPORTANCE

EMOTIONS
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zrobić w prawdziwym życiu, czasami
zamieniając zdolność naśladowania
umiejetności w rzeczywistą
umiejętność („fake it until you make
it”). W ten sposób rozwijało się
przywództwo, poczucie inicjatywy i
rzeczywista proaktywność („fake it
until you become it”).

"Każdy moment gry wiąże się z tak
silnymi emocjami i tak symbolicznymi

scenami, że kiedy o nich myślę,
zawsze pojawia się nowa refleksja"

(The Fall of the Ancien Régime)

Były to cechy metodologii eduLARP,
które stymulowały zmianę postaw i
samorozwój poprzez podnoszenie
samoświadomości. Przyjrzyjmy się,
jakie elementy eduLARPów skłoniłyby
graczy do rozwijania tych myśli,
postaw, intuicji, które mają potencjał
uodporniania się na demagogów,
wykluczające ideologie, a mianowicie
– były czynnikami zapobiegającymi
radykalizacji.

SKUTECZNOŚĆ SCENARIUSZY
EDULARP DOTYCZĄCYCH
ZAPOBIEGANIA PRZEMOCYW
RADYKALIZACJI

Wszystkie opracowane scenariusze
eduLARP, w których udowodniono, że

rozwijają odporność na cechy
radykalizacji, zostały zaprojektowane
w celu:

+ Zrozumienia, a tym samym
zapobiegania dehumanizacji
przeciwników społeczno-
politycznych, kategorycznemu
myśleniu lub obwinianiu
innych o względne lub
faktyczne pozbawienie dostępu
do dóbr/zasobów,

+ Z a p o b i e g a n i a
usprawiedliwianiu przemocy
politycznej poprzez
podniesienie umiejętności
rozpoznawania zagrożeń i
daleko idących konsekwencji
przyjmowania pewnych idei,

+ Zapobiegania alienacji i
samoalienacji w
s p o ł e c z n o ś c i a c h /
społeczeństwach oraz
wyposażenia uczestników w
możliwości działania w ich
obrębie.

Decyzję tę oparliśmy na modelu
Moghaddamma i częściowo modelu
3N, podkreślając rolę narracji i
demagogii oraz grup odniesienia w
procesie radykalizacji.

W celu wykrycia wpływu tych
doświadczeń na sposób myślenia,
zachowania i postawy w badaniu
wzięli udział uczestnicy wszystkich
zaprojektowanych larpów: School
Council, Trapped (Siege of Gimle),
Polytropia, The Fall of Ancient Regime,
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Grecji, Niemiec. Wśród respondentów
badania byli również pracownicy
młodzieżowi wykorzystywani jako
obserwatorzy procesu, którzy w
badaniu świadczyli zarówno o
własnych doświadczeniach, jak i
zachowaniach uczestników, których
wspierali w grze.

Każdy partner przetestował
scenariusze i przeprowadził badanie
przy użyciu albo zogniskowanego
wywiadu grupowego, wywiadu

indywidualnego, obserwacji
uczestniczącej, kwestionariusza
online lub metod mieszanych z około
50 uczestnikami, co daje nam około
250 uczestników. Narodowości
respondentów pochodziły nie tylko z
naszych krajów – testowaliśmy
scenariusze na wielu
międzynarodowych wydarzeniach, a
także na wymianach młodzieży.
Zachowano równowagę płci
uczestników, mediana respondentów
to 24-25 lat.
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Większość uczestników biorących
udział w ankiecie internetowej grała w
Szkolną Radę, która również była
online, stąd niska proporcjonalność
między uczestnikami różnych larpów.
Zostało to jednak zrównane z
badaniami jakościowymi, które objęły
wszystkie grupy proporcjonalnie.

Bazując na ogólnych wrażeniach
uczestników larpów możemy jasno
powiedzieć, że uczenie się poprzez

larpy jest intensywne i wywiera
ogromny wpływ na uczestników:

"Nie mogę przestać o tymmyśleć",
"LARP wcale się dla mnie nie

skończył, po prostu cały czas o tym
mówię"

(Edinu, Fall of the Ancien Régime)
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ze sobą lepszy. Zdałem sobie sprawę,
że nie muszę już dążyć do równowagi,
bo ludzie akceptują mnie takim, jakim

jestem"

(Polytropia, Edinu, Fall of the Old
Régime, School Council, Trapped)

Ten ostatni komentarz uczestnika,
który brał udział we wszystkich
scenariuszach larpowych wskazuje na
głęboką refleksję nad sobą, własnymi
zmaganiami i samopoczuciem
psychicznym. Pokazuje podwyższony
poziom samoakceptacji w wyniku
wielu doświadczeń larpowych i
odkrywania schematu budowania
własnych postaci, jakby były one
rekompensatą za dostrzeżone braki z
prawdziwego życia. Ta refleksja
wielokrotnie powtarzała się wśród
innych graczy, zwłaszcza w kontekście
poczucia przynależności do
społeczności larperów, która nie
ogranicza się do konkretnych osób,
tylko tych, którzy są otwarci na
samoobserwację.

EMPATIA

Interpretując wiele komentarzy
pochodzących z debriefingów,
możemy zauważyć rozwój empatii w
kilku formach:

Wczuwanie się w innych,
rozumienie motywów, poszerzanie

empatii w stosunku do osób spoza
„własnych” grup:

"Wkroczenie w buty ludzi, którzy są
daleko od mojego stylu życia, dało mi

wspaniały wgląd w ich zmagania i
cele, aby w pewien sposób zrozumieć

i „usprawiedliwić” ich działania. To
wszystko uświadomiło mi cechy, które

moje prawdziwe ja chce uzyskać w
przyszłości i pielęgnować te, które ma

teraz.Wreszcie, coraz bardziej
odczuwałam potrzebę przynależności i

jak ważne jest to w moim życiu i jak
dużo muszę chronić to wszystko, co

mam.""

(Edinu)

"Czułem, że to interesujące, nie
wycofywać się z interakcji, a bycie
częścią ukrytej mniejszości było

bardzo interesującym
doświadczeniem"

(Edinu)

"Próba bycia kimś, kim nie jesteś,
sprawia, że rozumiesz, kim naprawdę
jesteś i po której stronie chcesz być."
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"Dowiedziałem się, że cechy postaci

mogą się zmieniać w trakcie tego
procesu. Słuchanie różnych
perspektyw może poszerzyć

spojrzenie postaci."

(Polytropia, Edinu, Fall of Ancein
Régime, School Council, Trapped)

Musimy przyznać, że uczestnicy
postrzegali swoje postacie raczej
daleko od siebie, co wskazuje na
zdolność do empatii przy wejściu do
gry eduLARP. Umiejętność ta jest
również ćwiczona przez cały czas
trwania gry, a następnie pogłębiana
podczas debriefingów i wywiadów.

Większość cuzestników nie widziała problem w empatyzowaniu z innymi:

1-not at all, 5-fully agree
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– zrozumienie ich i ich złożonych
sytuacji, ułatwienie krytycznej analizy
własnych przekonań:

"Już wiem, jak to jest być w ciągłym
strachu”, „moja pozycja może się w

każdej chwili zmienić”, „zrozumiałam,
jaka jestem uprzywilejowana”

(Polytropia, School Council, Edinu)

"Rewolucja Francuska była idealnym
scenariuszem dla zrozumienia zmian i

radykalizacji"

(Fall of the Ancien Régime)

“Pomyślał wtedy (mój bohater)
nieświadomie – mój cel zostanie

zrealizowany tylko wtedy, gdy ICH
(myśląc inaczej) nie będzie! Jak

<zabij ich wszystkich>. Ja (jako ja)
bałam się swoich myśli!””

“Muszę ukraść im wodę albo nie
przeżyjemy. Ale pomyślałem jako ja -
o nie, kradnę im wodę! To okropne!"

(Fall of Ancien Régime, Edinu)

Celowo wywołaliśmy dyskusję na
temat tego, kiedy niemoralne lub
nielegalne działania są
usprawiedliwione i gdzie jest granica.
Sposób, w jaki respondenci wyrażali
swoje zdanie na ten temat, wskazywał,
że ich zdaniem dobre intencje lub
szczytny cel nie wystarczą do
uzasadnienia przemocy (fizycznej,
psychicznej lub narzucenia woli)
wobec innych osób. Obserwatorzy
zauważyli, że ta świadomość
powstawała podczas debriefingów –
albo była bardzo niejednoznaczna dla
ludzi, albo odpowiadali
„dogmatycznie” słynnym cytatem
„twoja wolność kończy się, gdy
zaczyna się wolność innych ludzi”. Ale
potem, korzystając z przykładów z
larpów, aby ocenić ich moralne
zabarwienie, analizowali tę kwestię
głębiej. Pokazuje to zdolność
oderwania się od własnych przekonań
i krytycznej ich analizy. Jedna
szczególna cecha larpa – nawyk
odcinania się od swojej postaci
(deroling tj. wychodzenie z roli po
larpie i debriefing) sprzyja bardziej
szczerej, pogłębionej autoanalizie.

1-not at all, 5-fully agree
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Przemoc rozumiana była bardzo
szeroko, nie tylko jako akt fizyczny, czy
wandalizm, ale także jako narzucanie
własnej woli innym wbrew ich woli. W
tym pytaniu, jak widać, uczestnicy do
pewnego stopnia rozważają użycie
fizycznej przemocy dla osiągnięcia
wyższych celów. Ujmijmy to jednak w
szerszym kontekście:

Below quotes depicts how the way the
state official historical narratives can
be seen as imposing our “us-them”
thinking, so the respondent
emotionally rebelled against it:

“Jeśli powiedzą mi, że mam umrzeć za
mój kraj i zostawić moją rodzinę, w
imię władzy we własnym państwie,
mówię – nie ma mowy! Nie jest dla
mnie wielką wartością walka, aby

osoba mówiąca tym samym językiem
siedziała na fotelu prezydenta. Spójrz

na Edinu – kogo bym popierał w
Radzie – moje własne plemię –

brutalne i irracjonalne? Czy
Maykopów, którzy dostarczali nam

wszystkim żywność dzięki
nawadnianiu, które wymyślili?”

(Edinu)

Najczęściej wyznaczaną granicą
między przemocą usprawiedliwioną a
nieuzasadnioną była sytuacja,w której
życie i dobro innych ludzi są
zagrożone. To, gdzie to zagrożenie
istnieje, jest jednak względne i
kontekstowe. Jak ocenić ryzyko? Ta

wątpliwość i niechęć do wygłaszania
„dogmatycznych stwierdzeń” była
wspólną cechą końcowychmomentów
wywiadów i debriefingów z
uczestnikami. W rzeczywistości
gotowość do kwestionowania
własnych przekonań, dyskutowania o
nich z innymi jest jednym z czynników
uniemożliwiających myślenie
kategoryczne, dehumanizację, a
przede wszystkim – moralne
zaangażowanie we własne narracje.
Nawet jeśli są uzadanione z punktu
widzenia kultury czy historii:

“Musieliśmy walczyć o przetrwanie
najazdów w przeszłości, gdzie

najeźdźcy próbowali pozbawić nas
naszej kultury, wymazać język.Wiele
starszych osób uważa, że ci <oni> są

po prostu źli, pamiętając te czasy”

Disobedience to the government is never
justified.

True

False
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obywatelskiego jest realną i
uzasadnioną opcją dla uczestników.
Postrzegają swoje państwa, rządy jako
potencjalnie niesprawiedliwe
podmioty, przeciwko którym można
wystąpić w celu ochrony praw ludzi.
Tym samym stawiają dobro osób i
grup ponad struktury państwowe,
które mogą być represyjne i wobec
których można wykazywać sprzeciw.

To ogromnie ważna wiadomość
niosąca wiele konsekwencji
społeczno-politycznych, jeśliby się
okazało, że jest to trend szerszy, niż
uczestnicy naszego projektu.

Jednocześnie respondenci widzą
wiele innych możliwości
wprowadzenia zmian społecznych i
uważają, że przemoc nie jest
konieczna do ich osiągnięcia.

1-not at all, 5-fully agree

1-not at all, 5-fully agree
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Jeśli poglądy respondentów nie są
jednoznaczne wobec ogólnego
usprawiedliwiania przemocy, to
sprzeciw wobec anstrakcyjnych
„systemów”, m.in. korporacji, rządów,
policji, instytucji jest już łatwiej
artykułowalny:

“System już się nie sprawdzał. Nasi
bohaterowie poczuli moralny

obowiązek, aby go wyeliminować!
Cóż, w życiu tak wiele systemów nie

służy ludziom…””

(The Fall of Ancient Régime)

Widzimy, że sprzeciw wobec
„systemów”, w tym państw i rządów
jest bardziej uzasadniony, niż
zwracanie się przeciwko innym
ludziom. Nawet jeśli nie tylko myślą
inaczej, ale także obrażają sposób
myślenia uczestników. Pokazuje to
wykryte rozróżnienie między
przeciwstawianiem się abstrakcyjnym
pojęciom a konkretnymi osobami,
które mogą być nawet groźne.

W wynikach badań jakościowych ten
obraz złych systemów został
przedstawiony jako łagodniejszy. W

larpach instytucje reprezentowane
były przez ludzi z krwi i kości – postacie
w grze wykorzystujące twarze i ciała
współuczestników. Wprowadzało to
niejednoznaczną sytuację dysonansu
poznawczego, pomagając w
krytycznej ocenie własnych motywów,
wątpiąc we własne przekonania i
uniemożliwiając szybkie działanie w
realnym życiu:

“Naprawdę zastanowiłbym się teraz
dwa razy, gdybym poczuł moralne

pragnienie natychmiastowego
działania. Na pewno pomyślałbym o

konsekwencjach.”

(The Fall of Ancient Régime)

Ten cytat pojawił się zaraz po pomyśle
„zabij ich wszystkich” w debriefingu
rewolucji francuskiej. Pokazał, jak
łatwo w warunkach skrajnej
ideologicznej zaciekłości szukać
prostych rozwiązań dla szczytnych
celów. Sytuacja ta pokazała więc
głębokie poszerzenie empatii także z
perspektywy rozumienia radykalnego
sposobu myślenia, jak i rozumienia
złożoności sytuacji, w jakich znajdują
się ludzie.

1-not at all, 5-fully agree
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Ewolucję postaci można prześledzić za
pomocą poniższego cytatu:

"Moja postać przeszła wiele zmian w
swoim życiu. Te wszystkie trudności
ukształtowały jego dzisiejsze opinie.

(…) Ciekawe było to, że postać
stopniowo stawała się coraz

łagodniejsza w trakcie dyskusji w
larpie i w jakiś sposób zbliżała się do

mnie."

(Polytropia)

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że
podczas eduLARPów uczestnicy byli
na wysokim szczeblu emocjonalności:

LARPy wpłynęły na nich mocno,
wzruszyły, pozostawiły silne emocje, z
których się wiele nauczyli (patrz
poprzedni rozdział). Co więcej, były to nie
tylko sytuacje z udziałem ich bohaterów,
ale także innych postaci!

Przykładem splątanych relacji między
graczami a ich postaciami są cytaty z
ankiet:

"Na początku larpa rozrysowałem
podstawy mojej osobowości, ale w grze
nieznacznie je zmieniłem, więc podstawa
jest podobna, ale wynik jest inny”

"W rzeczywistości moją misją nie jest
troska o ludzi, których ledwo znam. W
przeciwieństwie do tego, moja postać
wzięła na siebie obowiązek utrzymania
przy życiu i bezpieczeństwa ludzi z jego
plemienia, ponieważ byli jego jedynymi
pamiątkami po domu”

"Edyp był osobą, która trzymała się swojej
opinii i wartości, nawet jeśli byłoby to dla
niego złe. Zrobiłem to samo, karząc siebie
surowo zamiast zmienić zdanie lub
przyznać, że się myliłem"

"Oboje bohaterowie działali wyłącznie w
celu samowystarczalności i niczego
więcej. Żadna z nich nie otworzyła się na
ludzi wokół siebie, w obawie przed
ujawnieniem swojego prawdziwego ja,
po prostu utrzymywali pewne relacje z
ludźmi tylko po to, by ich plan się
urzeczywistnił.”

"Kiedyś ukrywałem „prawdziwego mnie”
i udawałem kogoś innego przed ludźmi,
którzy boją się, że nie zaakceptują mnie
takim, jakim jestem przez prawie całe
moje życie. Tak samo, jak robiłem
podczas larpa"

(Polytropia)

Uczenie się od własnych bohaterów
wyraźnie pokazuje poniższy cytat,
który implikuje głęboką
samoświadomość, autorefleksję i

I have seen things so sad that I almost felt
like crying.

True

False
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zajmowanie stanowiska wobec
własnego radykalizmu:

"Zdałem sobie sprawę, że jestem
bardziej uparty, niż myślałem, i że
łatwiej jest mi zmierzyć się z czymś

strasznym niż zmienić zdanie i
przyznać się do błędu"

(Edinu)

Analiza ta utwierdza nas w
przekonaniu, że warsztat budowania
charakteru, intensywne
doświadczenie larpa, wnikliwy
debriefing oraz grono osób, z którymi
dzielimy się tym doświadczeniem,
głęboko poszerzają:

+ Empatię wobec różnorodności
ludzi, także tych z
„zewnętrznych” grup,

+ Empatię wobec osób o
radykalnie odmiennych
poglądach, umożliwiająca
dialog – rozumienie procesu
radykalizacji jako zjawiska
neutralnego,

+ Empatię jako sposób
poszukiwania rozwiązań dla
wszystkich, nawet nieznanych
mi osób,

+ Dostrzeganie złożoności
rozumowania kryjącego się za
zachowaniami,

+ Gotowość do krytycznej oceny
własnych przekonań.

Ujmując to w kontekście wszystkich
zebranych danych, policzono
fragmenty wskazujące na główne
efekty uczenia się, realizacje i wpływ
na empatię:

+ Emocjonalne połączenie z twoją
postacią (192)

+ Zrozumienie nieznanych
wcześniej postaw i dylematów
(98)

+ Uczucie współczucia (81)

+ Refleksje na temat uzasadnionej /
nielegalnej przemocy (75)

+ Refleksje o systemie społeczno-
politycznym, sprawiedliwości
społecznej (74)

+ Poczucie tożsamości zbiorowej
spoza „własnej” grupy społecznej
(71)

POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI I
UPODMIOTOWIENIE

Poczucie własnej skuteczności i
upodmiotowienie to te czynniki
deradykalizacji, które umożliwiają
respondentom znalezienie
uzasadnionych rozwiązań, podjęcie
działań w celu realizacji swoich
potrzeb, dbanie o siebie i innych.
Poczucie sprawczości i zdolności do
wywierania wpływu, poczucie
kompetencji, wiara w to było jednym z
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najważniejszych rezultatów
eduLARPów:

“Poznałem inny sposób radzenia
sobie z podanymi problemami i

scenariuszami. Nauczyłem się dużo
więcej, jak brać odpowiedzialność za

swoje czyny i nie pozwalać komuś
mówić o moim życiu i mierzyć moje

decyzje. Nie dlatego, że ktoś jest wyżej
w hierarchii, oznacza to, że jest

mądrzejszy. Nadal mogę wziąć od
nich to, czego potrzebuję, i zostawić

to, czego nie chcę. Nikt mnie nie
oszuka, kiedy wyraźnie pokazuję

swoją drogę i wolę.”

(Polytropia, Edinu)

"Byłam w klasycznym konflikcie
społecznym i poczułam się częścią

jego rozwiązania, a także, że złe
intencje części społeczeństwa mogą
wpłynąć na społeczeństwo bardziej
niż dobre rzeczy, które robi masa."

(Edinu)

Gracze zauważali niesprawiedliwość,
złościli się na nią, przez co czuli się
zmotywowani do działania, zamiast
popadać w apatię. Często, gdy
działania nie przynosiły pożądanych
rezultatów, pojawiała się desperacja,
demotywacja i wyobcowanie. Ale
przede wszystkim odwrotnie –
uczestnicy badali różne opcje w
poszukiwaniu rozwiązań stymulowani
grą i sytuacjami tworzonymi przez
NPCów.

"Nauczyłem się, jak być bardziej
aktywnym, podejmować inicjatywę,

być odważnym i odpornym"

"Zdałem sobie sprawę, jak wymiana
opinii może coś zmienić"

"Nauczyłem się więcej słuchać i mam
nadzieję więcej mówić"

(Polytropia, Edinu, Trapped, Fall of
Ancient Régime)

1-not at all, 5-fully agree
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Innym znaczącym rezultatem larpów
był efekt uczenia się własnej
skuteczności od granej postaci,
zdobywania kompetencji poprzez jej
naśladowanie. W ten sposób gracze
rozwijali przywództwo, czy
proaktywność:

"Okazało się, że potrafię prowadzić
ludzi, przekonać ich do swoich praw,

ludzie mnie słuchają!"

(Polytropia)

„Zaskoczyłem się, gdy ludzie mnie
śledzili."

"Nie wiedziałem, że potrafię np. tak
improwizować wzniosłą mowę”.

"Spojrzałem na siebie (w grze) w
lustrze i to nie byłem ja. To był
działacz, lider zmian. I wtedy

pomyślałem – to mogę być ja”

(Trapped, Edinu, School Council)

W scenariuszach larpów było wiele
okazji do przekroczenia granicy i
użycia przemocy w celu realizacji
własnych potrzeb lub zainteresowań.
Postacie w grze używały go dość
często:

“Za każdym razem, gdy moi
bohaterowie kłamali, oszukiwali,

manipulowali, z łatwością osiągali
swój cel. Ale kiedy z nich

wychodziłem, za każdym razem
czułem się winny, zwłaszcza gdy
patrzyłem na moich kolegów.W
prawdziwym życiu będę szukał

rozwiązań, dzięki którym ludzie mi
zaufają, bo to jest ważniejsze niż

osiąganie celów.”

“Kiedyś stosowałem takie metody. Ale
w larpie, kiedy znów musiałem

wygadać się z sytuacji, było mi ciężko.
Zauważyłem, że już taki nie jestem, to

sprawia mi dyskomfort..”

“„Zauważyłem, że wiele postaci
używało wszelkich środków, by bronić
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swojego gatunku. Ale kiedy
dowiedzieli się, że tak naprawdę nie
są ich, albo jakiś konstrukt narzucony
nam – ludziom, androidom, naszemu
miastu i kim są migranci? - albo się
złościmy i trzymamy się ich jeszcze

bardziej - to sytuacja Edypa albo
Pioruna, albo wszystko się wali i

wycofujemy - to sytuacja Despasiny. To
także moment, w którym nic już nie
ma sensu i można wysadzić halę.”

(School Council, Polytropia, Fall of
Ancien Régime)

Jak pokazują cytaty, uczestnicy poza
grą nie byli zadowoleni z elementów
świata, który stworzyli, pełnego
oszustwa, kłamstw i manipulacji.
Opisując to, byli naprawdę smutni, że
najłatwiejsze sposoby to zazwyczaj te,
które wprowadzają nieuczciwość:

“To takie smutne, że jest tak, jak
widzieliśmy w larpie. Doświadczyłem
tego wiele razy. Ale czy wiesz, jak się

przed tym uchronić? Być zawsze
szczerym, dostrzegać człowieka w

swoim przeciwniku, szukać
kompromisów.”

(School Council, Polytropia, Fall of
Ancien Régime)

Rozpoznanie u siebie i innych
dysonansów poznawczych,
poczucia dyskomfortu czy winy po
zagraniu kłamliwych postaci
wskazuje na istnienie moralnej

samokontroli u graczy lub
przynajmniej namysłu nad nią.

Interesującym pytaniem było, w jakim
stopniu ta kontrola moralna istniała
przed doświadczeniem larpów, a na
ile rozwinęła się w trakcie akcji.
Mechanizmem, który mógł przyczynić
się do jego rozwoju, jest perspektywa
społeczno-kulturowa w uczeniu się,
kiedy ludzie przyjmują normy i
zachowania wypracowane wspólnie
jako grupa – grupa graczy poza grą
wspierających się nawzajem w nauce.
Wszystkie zdarzenia, dylematy,
sytuacje były analizowane wspólnie w
bezpiecznej przestrzeni, stworzonej
przez uczestników, gdzie spotykali się
z „atmosferą akceptacji”, w której
ludzie czuli się „OK ujawniając swoje
wątpliwości, nawet jeśli narażało to ich
na ocenę". Ten efekt terapeutyczny
został osiągnięty, gdy dynamika grupy
była dobrze moderowana, a gracze
mieli możliwość bycia otwartymi,
wrażliwymi, głupimi, czuli się ze sobą
komfortowo.

Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że
nazywanie efektów uczenia się,
wykrywanie mechanizmów z larpów i
odnoszenie ich do sytuacji z życia
codziennego nie zawsze wystarczy,
aby wpłynąć na zmianę postawy.

Z notatki obserwatorów:
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“złożone i wielowymiarowe,

wyjaśniające, jak ewoluowała jego
postać, po larpie – tej niezwykłej

sytuacji, która dla niego nie jest realna
– wraca do swoich pomysłów.”

(based on: School Council, Polytropia,
Edinu, Trapped)

Ryzyka nieosiągnięcia tego efektu
w larpach mogą być następujące:

+ Gracze nie czują się na tyle
bezpiecznie, aby pozwolić sobie
na prawdomówność (ochrona
samego siebie: „Chowałem się za
swoimi postaciami i zdałem sobie
sprawę, że robię to cały czas”),

+ Gracze traktują larp jako
zabawę-edukację i odmawiają
wchodzenia w poziom postaw
społecznych („Było fajnie, mogło
być lepiej, gdybym był bardziej
przekonujący, ale mimo wszystko
dużo się nauczyłem”),

+ Gracze oferują powierzchowne
komentarze na temat
rzeczywistości w porównaniu z
larpem i mają tendencję do
analizowania mechanizmu,
oddzielając się od nich jako osoby
(„to tak naprawdę nie odnosi się
do mnie”, „rzeczywistość nie
wygląda tak surowo”, „To było jak
sytuacja migrantów. – Jakiś
konkretny przykład? – Nie,
ogólnie.”),

+ Czas. Zmiana wymaga czasu od

nieświadomej realizacji, poprzez
werbalizację, aż do zmiany
postaw.

Jeśli chodzi o poczucie własnej
skuteczności i wzmocnienie, z larpów
można wyciągnąć fascynujące wnioski
na podstawie poniższych statystyk:

Samodzielność uczestników eduLARPów
jest niesamowita, wszyscy wierzą, że ich
los jest w ich rękach. Tym samymnikt po
larpach nie pozostał w miejscu apatii,
izolacji i demotywacji!

I am the author of my actions.

The consequences of my actions feel like
they don’t logically follow my actions

True

False

True

False
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Ocena większości, że konsekwencje
czyichś działań są powodowane przez
te działania, jest optymistyczna. To
sprawia, że potencjał sprawczości i
odpowiedzialności za własne
działania jest wysoki.

Things I do are subject only to my free will. I am responsible for everything that results from
my actions.

The decision whether and when ti act is within
my hands.

True

False

True

False

True

False
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Uczestnicy ocenili się bardzo wysoko
na skali własnej skuteczności i
upodmiotowienia i – wg ich deklaracji
– w dużej mierze znaleźli się tam w
wyniku uczestniczenia w
wydarzeniach typu eduLARP.

Wzrost poczucia własnej skuteczności
i upodmiotowienia dotyczył ponad
połowy badanych, mniejsza część nie
zauważyła znaczącego wzrostu,
kojarząc się już z dość aktywnymi
cechami. Niewiele osób zauważyło
zmniejszenie własnej skuteczności.

POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI

Ostatnim kryterium, jakie braliśmy
pod uwagę przy wykrywaniu
czynników deradykalizacji czy
prewencji, jest poczucie
przynależności, akceptacji, a także
poczucie użyteczności dla
społeczeństwa i świadomie wybrana
rola w społeczeństwie. Te uczucia, gdy
zostaną zinternalizowane i
potwierdzone przez społeczeństwo
(lub próbkę społeczeństwa), mają
potencjał zapobiegania izolacji,
alienacji, poczuciu niezrozumienia i
odrzucenia, co jest jednym z
pierwszych warunków narastającej
radykalizacji.

EduLARP w dużym stopniu przyczyniły
się do wzmocnienia poczucia
przynależności. Obok empatii był to

czynnik najczęściej towarzyszący
eduLARPowi.Albo była to umiejętność
budowania społeczności z grupy
ludzi:

"Szybko wypracowaliśmy tożsamość
grupową, rytuały, wartości, sposób

mówienia o nas"

(Edinu),

lub pogłębiona refleksja na temat
tego, z kim się solidaryzować, kim jest
„my”:

"Poczucie wspólnoty z osobami spoza
<naszej> grupy w grze było

interesujące – jednoczyliśmy się tylko
w groźnej sytuacji. Ale były momenty
czystej solidarności, zbliżenia między
Maykopem i Kurą Araxes. Dlaczego?

Bo tak zdecydowaliśmy być."

(Edinu)

Efekty dyskusji odbywających się
podczas debriefingów i wywiadów z
grupami fokusowymi pokazały nam
różne narracje, które słyszymy w
dyskursie publicznym na temat
budowania wspólnoty (w kontekście
integracji, inkluzji, różnorodności,
solidarności):

+ Decyzja: narracja grupowa ma
kluczowe znaczenie dla
budowania społeczności, wspólna
opowieść o tym, kim jesteśmy
(patrz cytat powyżej),
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budowania społeczności („Kiedy
dążymy do tych samych celów,
mamy platformę komunikacji”)

+ Więzi społeczne rozwijane w
całym społeczeństwie są bardziej
istotne („Możemy żyć w pokoju z
Uruk, znamy ich, mogą nas
chronić, a my dostarczymy im
żywność” – Edinu),

+ Wystarczy zwykła ludzka
przyzwoitość, by żyć razem („Jak
nie krzywdzimy innych, to
wystarczy, nie widzę tu
problemu”),

+ Ochrona praw człowieka – umowa
społeczna („Gdy prawa człowieka
są chronione, społeczność może
funkcjonować”).

Obserwowane przez nas refleksje
poszły również na bardziej
abstrakcyjny poziom – kto decyduje,
kto jest z „nami”, jakie są granice „nas”,
jakie wartości należy chronić i czy
prawa indywidualne są ważniejsze niż
zbiorowe? Krytyczną refleksję na
temat fundamentów naszych
społeczeństw zaproponowali
respondenci:

1-not at all, 5-fully agree

1-not at all, 5-fully agree
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”Nie zgadzam się, że troska o dobro

wspólne to troska o nasze wartości. A
jeśli się mylimy? Jak ludzie czy
androidy? Jak Robespierre czy

monarchiści? Czy ma znaczenie, kto
ma rację?"

(Polytropia, Fall of Ancient Régime)

Te przykłady świadczą o poszerzeniu
definicji „my”, poszerzając granicę
grup, do których czuli, że należą.
Pokazywały też, jak ważne jest bycie
akceptowanym przez społeczeństwo,
zajmowanie w nim miejsca, bycie
szanowanym.

Uczestnicy czują się częścią swoich
społeczeństw, chociaż mogą nie w
pełni pasować do norm i wartości
społecznych.

Atmosfera wspólnotowości została
wypracowana w larpach, ale także
poza nimi – jako ucząca się
społeczność, w której ludzie są
otwarci, uczciwi i analityczni. Dlatego
mocno podkreślamy rolę całego
procesu edukacyjnego, nie tylko
samej gry eduLARP, ale także
umiejętności pracowników
młodzieżowych w moderowaniu
procesu w sposób, w jaki gra osiąga
swoje cele.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Podsumowując, eduLARP ma potężny
potencjał głębokiego wpływu na
postawy ludzi, w tym te, które tworzą
barierę odpornościową przed
procesami radykalizacji: empatia (na
różnych poziomach), poczucie własnej
skuteczności i upodmiotowienia,
poczucie przynależności i roli w
społeczeństwie. Szczególne
spostrzeżenia na temat legitymizacji
przemocy pogłębia się podczas
procesu edukacyjnego za pomocą
larpów, gdzie podnoszona jest
samoświadomość własnych postaw i
ich konsekwencji.

Bardzo ważny jest dobór
odpowiedniego scenariusza dla
uczestników z różnych poziomów
procesu radykalizacji. Wiele sytuacji w
grze może przywoływać także
ewentualne przeszłe doświadczenia,
uruchomić znane skrypty
behawioralne, które mogą
spowodować potencjalnie
niebezpieczną sytuację. Decyzja o
wyborze odpowiedniego narzędzia
należy do pracowników
młodzieżowych, prosimy o
zapoznanie się z naszymi sugestiami
przy opisach narzędzi.

Jak eduLARP pomaga w nabyciu
wspomnianych „postaw
odpornościowych”:

+ przepływ i imersja pomagają
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wejść w stan „głębokiego uczenia
się”,

+ w tym celu niezbędne są warsztaty
pre-LARP (moderowanie
dynamiki grupy, umożliwienie
ludziom czucia się ze sobą
komfortowo, a także rozwijanie
postaci w grze, zmiana wyglądu,
ćwiczenie bycia w roli),

+ dobrze zaprojektowane
debriefing i deroling odgrywają
kluczową rolę w uczeniu się i
przekazywaniu – nie wystarczy
nazwać obserwowanych zjawisk,
ale także omówić ich istotę i
wpływ na siebie,

+ gracze mają możliwość
rozszerzenia zakresu empatii na
innych ludzi, a także zwiększenia
poziomu empatii i zrozumienia
motywów, racji i zachowań ze
wszystkich stron konfliktów
społeczno-politycznych,

+ gracze mają możliwość rozwijania
i praktykowania samodzielności,
poczucia własnej skuteczności,
zdobywania pewności siebie,

+ gracze rozwijają się i bawią z
poczuciem przynależności do
społeczno-politycznej wspólnoty
ludzi, dostrzegając osoby stojące
za systemami,

+ gracze eksperymentują z różnymi
rozwiązaniami problemów
społecznych, sposobami
osiągnięcia zmiany społecznej,
obserwując konsekwencje swoich
decyzji w czasie rzeczywistym, w
bezpiecznym i kontrolowanym

środowisku, z pełnymi środkami
bezpieczeństwa i dostępem do
profesjonalistów,

+ gracze kontekstualizują i
pogłębiają złożone sytuacje,
zastanawiają się nad legitymizacją
przemocy i opracowują kodeksy
moralne uniemożliwiające jej
użycie,

+ gracze rozwijają zrozumienie
własnej roli w społeczności/
społeczeństwie różnorodnych
grup i jednostek
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Niniejszy podręcznik wyjaśnia podstawy edukacyjne, proces organizacji i
zastosowania metody eduLARP w kontekście procesów radykalizacji
młodzieży.

Przeznaczony jest dla osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli, pedagogów
i wszystkich, którzy pracują z młodzieżą w formalnych lub pozaformalnych
instytucjach edukacyjnych.

Podręcznik został stworzony przez konsorcjum partneróww ramach Programu
Erasmus+ (partnerstwa strategiczne w obszarze młodzieży) „DiveIN –
opracowanie metodologii eduLARP w celu przeciwdziałania przemocowej
radykalizacji młodzieży” w latach 2019-2020.
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