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Gamifikacja. Mobilne gry edukacyjne

6 x GAMIFIKACJA = gramy nawet,
gdy nie gramy
Alicja Krawczyńska

Gamifikacja (grywalizacja) to elementy znane z gier
wykorzystywane w sytuacjach nie związanych z grami.
Elementy gamifikacji mogą być wykorzystywane
w nauce, w biznesie oraz do rozwiązywania problemów
społecznych. Gry motywują do działania i angażują,
dlatego też stały się przedmiotem badań naukowych
i praktycznych analiz.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat biznes i nauka
potwierdziły, że działania podejmowane w sytuacji gry
motywują do większego wysiłku, niż inne standardowe
systemy nagród i kar. Dlatego też elementy gier stały się
częścią naszego życia. Jane McGonigal, w książce „Reality
is broken: Why games make us better and how they can
change the world”, wskazuje jednoznacznie, że
wykorzystując elementy gier możemy uczynić nasz świat
i nasze życie lepszym.

A które elementy mechanik i technik znanych
z gier są najpopularniejsze w praktykach
marketingowych i edukacji?
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1. Zabawa nie jest
przeciwieństwem pracy
„W każdej pracy, którą trzeba wykonać jest element zabawy”
To słowa jednej z najpopularniejszej Niani – Mary Poppins. Czy
niania, która pracuje cały dzień, może się mylić? Kreatorzy
programów motywacyjnych dla wielkich korporacji i mniejszych
firm a także naukowcy mówią, że czasami spotykają się
z negatywnymi reakcjami na projekty gamifikujące
doświadczenia użytkowników (pracowników). Jednak i badania,
i praktyka pokazują, że praca i zabawa nie wykluczają się
wzajemnie. Podobnie jak nauka i zabawa.

2.Informacja zwrotna
(feedback)
Informacja zwrotna w grze jest czymś oczywistym. Gram
dobrze – zdobywam punkty, słabiej – nie zdobywam punktów
albo odpadam z gry. Informacja zwrotna może być tylko
potwierdzeniem osiągnięć w grze, akceptacją wyborów czy
odpowiedzi.
Dobra
informacja
zwrotna
natychmiast
modyfikuje
zachowanie
gracza.Badania
wykazują,
że
umieszczenie przy drogach symbolicznych uśmiechniętych
emoji powoduje, że kierowcy zwalniają w terenach
zabudowanych widząc na wyświetlaczu efekt przekroczonej
prędkości (co notabene widzą również na wyświetlaczu deski
rozdzielczej, ale bez feedbacku).

3. Opowieść narracyjna
Jak mówił Seneka: „Słowa uczą, przykłady pociągają”
Op o w i a d a n i e h i s t o r i i , c z y l i s t o r y t e l l i n g t o d z i ś j e d e n
z najmocniejszych mechanizmów wśród działań
marketingowych. Reklamy opowiadają historię, opinie
o produktach na stronach internetowych to również
historie. Zdjęcia ogrodów czy przepisy od czytelników
– uwiarygadniają produkty i usługi. Opowiadając więc
historię i pozwalając innym opowiedzieć swoją,
specjaliści od marketingu, nauczyciele, prelengenci
zwiększają zaangażowanie odbiorców.
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4. Certyfikaty
„W odróżnieniu od ogólnych nagród i trofeów, certyfikaty są
fizycznym symbolem osiągniętego mistrzostwa (zrealizowania
pewnego celu). Nagroda czasem jest traktowana jako
wypadkowa szczęścia, okoliczności. Jest ważna w danym
momencie.
Certyfikaty zaś mają inne znaczenie, szczególnie w niektórych
profesjach, gdzie wymagana jest dokumentacja wiedzy
i umiejętności. Certyfikaty stanową też pewien wspólny
mianownik
komunikacyjny
dla
przedstawicieli
branży.
Certyfikatem jest na przykład prawo jazdy. W tym znaczeniu
gamifikacja trafiła i do naszych życiorysów (biografii) i do
ogłoszeń o pracę…

5. Pasek postępu
(tablice wyników)
Zamawianie

książek

czy

płyt

w

sklepie

internetowym,

rejestracja do lekarza, inspirujący reportaż, galeria zdjęć na
profilu znajomego w portalu społecznościowym, ankieta
zbierająca opinie wydarzeniach kulturalnych biblioteki w czasie
pandemii. Wszystkie wymienione elementy łączy pasek
postępu lub tablica wyników.
Jest to informacja wskazująca użytkownikowi, w którym
miejscu procesu znajduje się aktualnie. Dzięki temu wie, ile
czasu (czy wysiłku) potrzebuje, aby dokończyć swoje działanie.
Dodajmy, że w czasach powszechnego Internetu pasek
postępu jest oczywisty, ale jeszcze 20 lat temu takim nie był.

6. Inwestowanie
Kiedy ludzie inwestują czas, wysiłek, emocje lub pieniądze, tym
bardziej docenią wyniki. To prawda znana od dawna, wyrażona
również w powiedzeniu, że wszystko, co cenne, musi kosztować.
Stąd tak duże zaangażowanie graczy w kolejne etapy gry,
niezrozumiałe często dla patrzących z boku (szczególnie przez
przedstawicieli starszego pokolenia).

3

Oznacza to więc, że użytkownicy prawdopodobnie
znają elementy mechanik gier. Projektując gry,
szczególnie o charakterze edukacyjnym lub
projektując inne aktywności, których celem jest
zaangażowanie uczestników warto to wiedzieć.
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Gry na smartfonach – przepis
na zdalne dotarcie do młodych
Alicja Krawczyńska

O grupie urodzonej po roku 2000 roku mówi się
czasami „młodzi cyfrowi”. Dla nich mobilność stała się
powszechna a telefon narzędziem wykorzystywanym
na wiele sposobów.
Bezsprzecznie smartfon należy do tych przedmiotów,
z którymi młody człowiek nie rozstaje się wychodząc
z domu. Jednocześnie gry na smartfonach stały jedną
z ulubionych aktywności współczesnej młodzieży.
Dostrzegając to zjawisko, można więc stwierdzić, że
drogą skutecznego dotarcia do młodzieży może być
ciekawa, wartościowa treść przekazana przez telefon.
Jak dotrzeć do "młodych cyfrowych"?
Młodzież zaś była, jest i będzie motorem sprawczym
zmian
społecznym.
Młodzi
bowiem
najszybciej
wykorzystują wszelkie nowinki technologiczne i adaptują
je do własnych potrzeb. 50 lat temu kupowali w kioskach
Ruchu pocztówki płytowe. 30 lat temu królowały
kolorowe gazety. A dziś jest telefon komórkowy.
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Badania „Młodzi Cyfrowi”, które przeprowadziła Fundacja
Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański pokazało, że
według deklaracji młodzieży, najczęściej używanym
narzędziem do korzystania z Internetu jest smartfon
(97%) a 23% nastolatków nie pamięta już życia bez
Internetu i smartfonów.
Jednocześnie warto podkreślić, że ponad połowa uczniów
(60,3%) deklaruje jednak, że życie w Internecie nie jest tak
ważne, jak ich życie w „realu”. Prawie wszyscy badani
respondenci zadeklarowali, że posiadają wokół siebie
osoby, z którymi chętnie spędzają czas poza Internetem
(94,5%). Również prawie wszyscy (91,9%) przyznali, że
posiadają jakąś pasję, hobby czy zainteresowanie.
Z badań wynika również, że średnio nastolatkowie
posiadają 3-4 konta na serwisach społecznościowych.
Oznacza to, że z jednej strony telefon stał się częścią ich
świata (co ma również swoje niepokojące konsekwencje),
a z drugiej zaś jest miejscem pozyskiwania wiedzy. Co
więcej, może być też miejscem budowania relacji
– również tych w realnym świecie.
Gry w naszym życiu
Jedną z nowych form aktywności społeczeństwa są gry,
również gry na smartfonach. Współczesny człowiek
do 21 roku życia, spędza około 10 tysięcy godzin grając. To
dużo, biorąc pod uwagę, że mniej więcej tyle samo
spędza na tradycyjnych formach edukacji.
Amerykańska projektantka gier i badaczka Jane McGonigal
wskazuje, że technologie mobilne i cyfrowe mogą być
wykorzystane do kreowania pozytywnych postaw i współpracy
w realnym świecie.

6

Co zatem może być pozytywnego w graniu?
Otóż gry, w tym gry na smartfonach, uczą:
podejmowania decyzji,
osiągania celów (wytrwałości),
poszukiwania i wykorzystywania informacji,
jak radzić sobie z przeszkodami.
Jednocześnie wykorzystanie elementów znanych z gier,
czyli gamifikacja, znajduje szerokie zastosowanie nie tylko
w biznesie, ale służy również rozwiązywaniu problemów
społecznych. Czyż nie łatwiej jest dbać o zdrowy tryb życia
wiedząc, że wielu ze z naszych facebook’owych
znajomych zobaczy nasze osiągniecia? Czyż nie jest
łatwiej jest uczyć się nowych słówek z hiszpańskiego
przechodząc kolejne etapy w grze?
Czy nauczyciel może być projektantem gier?
Drogą do skutecznego nawiązania kontaktu z młodzieżą,
a tym samym zaangażowania ich w edukację jest poznanie jej
świata i wykorzystanie tej wiedzy w kształtowaniu
odpowiednich postaw.
Wdrażając zatem gry na smartfonach do szkolnych
metod nauczania możemy być niemalże pewni, że jest to
sposób na nawiązanie dialogu. A dialog jest podstawą
zrozumienia, pogłębiania relacji, w długiej perspektywie
będzie skutkował zmianami postaw młodych ludzi, dla
których nauka może stać się atrakcyjna właśnie ze
względu na gry.
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Lifelong learning w pracy nauczyciela
Podnoszenie kwalifikacji to codzienność pracowników
szkół, szczególnie w okresie pandemii. Od marca stopień
umiejętności wykorzystania cyfrowych kompetencji
przyrastał i przyrasta nadal w niespotykanym do tej pory
tempie.
Biorąc zaś pod uwagę, że standardowe zajęcia i spotkania
być może nieprędko powrócą w szkolne mury, teraz jest
czas na innowacje! Gry na smartfonach dają też tę
korzyść, że mogą być zorganizowane jako gry terenowe
i gry kanapowe – online. To bardzo wygodne i ważne
w zmiennej rzeczywistości otoczenia.
Gra niejedno ma imię
Dzięki wprowadzeniu
zorganizować:

gamifikacji

będziecie

mogli

mobilną grę kanapową, np. Dziwne Kaczątko dla
najmłodszych dzieci,
questy literackie dla młodzieży przygotowującej się do
egzaminów,
lekcję online z wyjaśnieniami trudnych słów w języku
polskim,
fabularną grę z lekturą z podstawy programowej, np.
Panią Twardowską lub Opowieść Wigilijną,
szkolny turniej gier online
i wiele innych…
Na stronie https://goodgames.pl
przykładów i inspiracji!

znajdziecie

wiele

8

Gamifikacja. Mobilne gry edukacyjne

LARP edukacyjny
Natalia Kościńska

Zapewne wszyscy zdajemy sobie sprawę, że najlepszym
sposobem na nauczenie kogoś czegoś nowego jest
zaangażowanie. Na przykład w formie zabawy. Dlatego
z całego serca polecam nauczycielom, edukatorom
i animatorom wykorzystywanie grywalizacji w różnej
formie. Świetnym przykładem może być LARP
edukacyjny – to rozrywka, która charakteryzuje się
wysokim poziomem immersji, przez co zdobyta
w trakcie wiedza zakorzeni się głęboko w umyśle.
LARP - co to jest?
LARP to słowo powstałe z pierwszych liter angielskiego
pojęcia live action role play. Wikipedia głosi, że to
„aktywność na pograniczu gry i sztuki” – i w zasadzie to
bardzo prawdziwe stwierdzenie. Podczas LARP-ów
wcielamy się w różne postacie, tworzymy więc w pewnym
sensie teatr – sztukę. Jednocześnie nie trzymamy się
sztywnego scenariusza (często wcale go nie znamy!)
i podejmujemy decyzje poprzez interakcje z innymi
osobami i stosujemy się pewnych zasad – czyli to gra
w czystej postaci.
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Gry typu LARP charakteryzują się wysokim poziomem
immersji – chyba żadna inna aktywność nie umożliwia
tak głębokiego wejścia w fikcyjną rzeczywistość. Wczucie
się w rolę ułatwiają stroje czy rekwizyty prosto ze świata,
który chcemy „odtworzyć”. Dzięki różnego rodzaju
gadżetom naprawdę możemy na chwilę stać się elfem,
angielską
damą
albo
podstarzałym
łotrzykiem
- w zależności od rozgrywanej przygody.
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W LARP-ach możemy znaleźć wiele elementów
charakterystycznych dla gier narracyjnych (np. RPG):
konieczny jest Mistrz Gry, który zna scenariusz,
wprowadza graczy w świat, a potem rozstrzyga
ewentualne konflikty. Także w LARP-ach stosuje się
różnego rodzaju mechaniki, które mogą pełnić różne
funkcje:
mechanika pozwala na wplecenie w grę zjawisk,
których nie da się przedstawić w realistyczny sposób,
np. magii czy innych zjawisk nadprzyrodzonych albo
zaawansowanej technologii będącej poza zasięgiem
graczy (funkcja argumentacyjna),
funkcja informacyjna umożliwia przekazywanie
graczom danych na temat postaci (np. o ich
przeszłości, charakterze czy motywacjach),
z kolei funkcja arbitralna jest wykorzystywana do
rozstrzygania sporów.
Mechanika może opierać się na bardzo różnych
elementach – począwszy od rzutu kostką aż po
skomplikowane matematyczne równania. Może być
również skodyfikowana w różnym stopniu: zdarza się, że
gracze potrzebują kilkudziesięciostronicowych instrukcji,
ale czasem wystarczy kilka prostych zasad.
Zasadniczą różnicą jest to, że w LARP-ie fizycznie
odgrywamy postaci, nie ograniczając się tylko do
prowadzenia narracji (jak w RPG-ach).
Nie tylko zabawa
Organizatorzy LARP-ów podkreślają, że oderwanie od
rzeczywistości nie jest jedynym celem i efektem
uczestnictwa w takiej grze. Nawet jeśli przedsięwzięcie
nie ma typowo edukacyjnego charakteru, uczestnicy
wychodzą z niego wzbogaceni.
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Specjaliści mówią o rozwijaniu empatii, kreatywności czy
umiejętności współpracy w grupie. Wcielanie się w inne
postacie pozwala też spojrzeć na wiele spraw z innej
perspektywy i wypróbować pewne decyzje bez ryzyka
„prawdziwych” konsekwencji – co może być bezcenną
wiedzą. Moje własne doświadczenie potwierdza te
spostrzeżenia: gry fabularne naprawdę umożliwiają
rozwój. Jako łotrzyk o wysokiej charyzmie trenuję
umiejętność perswazji, jednocześnie starając się
zachowywać spójność postaci, która przecież ma inne
cele i motywacje niż ja sama. A jeśli do tego wszystkiego
grę osadzimy nie w świecie fantasy, ale na przykład w XIX
wieku – z łatwością możemy rozbudować walor
edukacyjny o bardziej konkretną wiedzę.
LARP edukacyjny
Ten element rozwojowy wykorzystuje właśnie LARP
edukacyjny. W swojej formie przypomina trochę
dramowe metody nauczania: uczestnicy/uczniowie grają
w określonej przestrzeni, używają rekwizytów, wcielają się
w role i wychodzą poza schemat „zwykłej” lekcji.
W pewien uproszczony sposób można powiedzieć, że
LARP to taka rozbudowana drama.
Gdzie sprawdzi się LARP edukacyjny?
Najwygodniej byłoby wykorzystać LARP-a jako motyw
przewodni zielonej szkoły albo wycieczki. Ale można go
także
przeprowadzić
w
warunkach
szkolnych,
w bibliotece czy domu kultury – trzeba tylko odpowiednio
podejść do tematu organizacji. I wybrać krótszy, mniej
skomplikowany scenariusz.
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LARP-a dobrze poprzedzić warsztatami. Uczestnicy uczą
się wtedy mechaniki gry i zapoznają się z postaciami,
które będą odgrywać (dla bardziej zaawansowanych:
mogą stworzyć je sami na podstawie określonych zasad).
Świetnym pomysłem są też małe szkolenia z przydatnych
umiejętności! Na przykład w ramach „Witcher School”
można
nauczyć
się
podstaw
szermierki.
Przy
historycznych
LARP-ach
przyda
się
wykład
z obowiązujących w epoce zasad savoir-vivre albo szybki
kurs tańca (polonez? walc wiedeński? kadryl?). Przed
rozpoczęciem gry trzeba też zarysować uczestnikom
kontekst i sytuację, w której się znajdą – to dobra okazja
do poszerzenia wiedzy historycznej.
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LARP
edukacyjny
jest
doskonałym
narzędziem
dla nauk humanistycznych.
Odgrywanie scen z historii
pozwoli zrozumieć procesy
zachodzące w świecie.
Lektury
omawiane
na
języku polskim aż proszą
się o gamifikację – zamiast
rozważać,
czy
Izabela
Łęcka byłaby szczęśliwa
z Wokulskim, można to
po prostu odegrać.
Ale czy to znaczy, że nie można
wykorzystać go przy przedmiotach
ścisłych? Wręcz przeciwnie!
Mechanikę gry można oprzeć na
działaniach
matematycznych,
a lekcja chemii w laboratorium
genialnego wynalazcy na pewno
zapadnie uczniom
w pamięć.
Na fizyce można wcielić się w rolę
Isaaca Newtona i współczesnych
mu badaczy. Słowem: możliwości
jest wiele.

LARP sprawdzi się też na lekcji WF – machanie mieczem
to spory wysiłek!
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Jednak za najciekawszą opcję uważam LARP-y
interdyscyplinarne,
bez
podziału
na
konkretne
przedmioty szkolne czy dziedziny nauki. Świetnym
przykładem jest duńskie podejście do tematu gier liveaction. Tam cała szkoła potrafi na tydzień zmienić się
w przestrzeń dla gry. Uczniowie zamieniają się na
przykład
w
detektywów
tropiących
mordercę,
a nauczyciele są ekspertami, którzy mają pomóc
rozwikłać zagadkę. Nie prowadzą więc zwykłych lekcji –
tłumaczą za to zawisłości związane z dowodami
znalezionymi na „miejscu zbrodni”.
Dlaczego LARP edukacyjny to dobry pomysł?
Nie będę specjalnie odkrywcza, gdy powtórzę zdanie ze
wstępu: najskuteczniej uczymy się przez doświadczenie
i zaangażowanie. Oraz wtedy, gdy nauka jest tylko
„efektem ubocznym” innych działań. Uczniowie jako
detektywi nie czują, że się uczą. Oni świetnie się bawią,
a wiedza sączy się do ich głów mimochodem. W dodatku
zostaje na dłużej. Uczestnicy LARP-a edukacyjnego od
razu też widzą, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę. Nie
trzeba im tłumaczyć, po co uczyć się o prawach fizyki, bo
od razu z nich korzystają przy obliczaniu trajektorii lotu
wystrzelonego pocisku.
Do tego wszystkiego dochodzi kwestia kompetencji
miękkich, o których już wspominałam – ale warto o tym
przypomnieć. Uczestnicy LARP-a ćwiczą empatię,
zdobywają
inne
punkty
widzenia.
Uczą
się
współpracować i rozwijają kreatywność. Odrywają
zupełnie nowe możliwości.
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A jeśli nie LARP - to co?
Niestety, LARP-y mają pewne wady – zwłaszcza
w pandemicznej rzeczywistości. Rozegranie LARP-a
wymaga fizycznego spotkania, co bywa problematyczne.
Przygotowanie ciekawej gry kosztuje też dużo wysiłku,
wymaga ponoszenia czasem sporych kosztów. Trzeba
przecież zadbać o stroje i rekwizyty, o ciekawą przestrzeń,
potrzebujemy
również
scenariusza,
Mistrza
Gry
i animatorów. Oczywiście, można to uprościć i wiele
elementów traktować umownie. Ale można też
wykorzystać aplikacje mobilne.
Gry terenowe są przez niektórych uważane za jedną
z odmian LARP-ów. A gry terenowe możemy dzisiaj
rozgrywać z pomocą smartfonów, bez konieczności
fizycznego spotkania. Dobrze napisany scenariusz
i ciekawe zadania po drodze również pozwolą wczuć się
w klimat. Dlaczego więc nie spróbować przenieść edukacji
na nowy poziom?
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RPG w edukacji
Natalia Kościńska

Karty postaci, zdobywanie punktów doświadczenia,
rzuty kością – to świetna rozrywka dla osób w każdym
wieku. Gracze potrafią zapomnieć o całym świecie,
zapamiętując mechanikę gry i cechy charakterystyczne
dla świata, w którym jest osadzona. I właśnie dlatego
znaleźć zastosowanie RPG w edukacji. Skoro można
efektywnie uczyć się przez zabawę, to dlaczego z tego
nie korzystać?
RPG - co to jest?
Podobnie jak LARP, RPG jest akronimem pochodzącym
od określenia role-playing game. Zgadza się odgrywanie
ról, nie ma jednak elementu związanego z live acting,
który był kluczowy dla LARP-ów. Oznacza to, że do RPGów nie potrzebujemy wymyślnych kostiumów i gadżetów
ani nie trzeba szukać specyficznych lokalizacji lub
projektować scenografii. Tak naprawdę do rozgrywki
w stylu RPG potrzebujemy tylko kartki papieru i ołówka.
I kilku kości o różnej liczbie ścianek. Oczywiście, można
też używać figurek czy uproszczonych plansz dla lepszej
immersji, ale nie są one konieczne. Istnieją za to
elektroniczne wersje RPG-ów, ale o nich opowiem za
chwilę.
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Przed przystąpieniem do rozgrywki gracze poznają
system: świat przedstawiony, mechanikę gry (o funkcjach
mechaniki szerzej pisałam w kontekście LARP-ów),
postacie (ich opisy, cechy, specjalne umiejętności),
a następnie podążają ze scenariuszem stworzonym przez
Mistrza Gry. Oczywiście, scenariusz ulega przemianom, bo
tak naprawdę wszystko zależy od samych graczy, którzy
swoimi decyzjami nierzadko zaskakują Mistrza Gry.
Podobnie jak w przypadków LARP-ów główną ideą RPGów jest wcielenie się w odgrywaną postać. Jednak w RPG-u
liczy się bardziej wyobraźnia i umiejętność prowadzenia
narracji (czy wręcz snucia opowieści) niż fizyczne wejście
w rolę. W RPG-ach najważniejsze jest fabuła, opowiadana
historia. Nie odgrywamy fizycznie interakcji pomiędzy
graczami i postaciami czy różnych sytuacji, ale musimy
o nich opowiadać.
RPG-i to nie tylko grupka fascynatów siedząca wokół
stołu i snująca opowieści o niezwykłych dokonaniach
swoich bohaterów. Ogromną grupą gier fabularnych są
też gry wideo, w których przeprowadzamy bohatera
(a czasem i całą drużynę) przez fikcyjny (najczęściej
fantastyczny) świat – a w nim czekają misje i zadania. Za
ich wykonanie bohater otrzymuje punkty doświadczenia,
które pozwalają na rozwijanie umiejętności i zdobywanie
kolejnych poziomów. A wszystko za pomocą komputera,
konsoli lub urządzenia mobilnego.
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Na bohatera czeka zwykle wiele przygód: czasem musi
wykazywać się siłą, a innym razem bardziej przydaje się
charyzma. Świat zwykle ma charakter otwarty, co
oznacza, że można podróżować po nim do woli
i realizować kolejne side questy, czyli zadania poboczne
(niezależne od głównej osi fabularnej). Może być to walka
(pokonanie potwora), odpowiednie poprowadzenie
dialogu z postacią niezależną (tzw.NPC-em) albo
dostarczenie jakiegoś artefaktu. Decyzje bohatera mają
wpływ na jego późniejszy losy. A czasem na losy całego
świata. To samo dotyczy też klasycznych, „papierowych”
RPG-ów z tą różnicą, że świat musimy sobie wyobrazić,
a nie oglądać na ekranie. Elementy losowe zaś wynikają
nie z algorytmu, ale z rzutów kośćmi.
Najpopularniejszymi grami z gatunku cRPG są np. The
Elder Scrolls, Skyrim, Fallout, Gothic czy Wiedźmin.
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Punkty siły i rozwój postaci
Elementami, które chyba najbardziej kojarzą się z RPGami, są wszelkiego rodzaju drzewka umiejętności i punkty
rozwoju postaci. Bohaterowie (czyli odgrywane postacie)
zaczynają zwykle z dość niskiego poziomu: niewiele
umieją, są amatorami. Otrzymują losowy pakiet cech
charakteru, które będą rozwijać w toku gry. Liczba
punktów stopniowo rośnie. Można otrzymywać je za
rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczenia –
zupełnie jak w życiu: im częściej bohater walczy mieczem,
tym lepiej radzi sobie z tą bronią. Punkty bywają też
nagrodą za wykonanie specjalnie misji, a czasem to
kwestia odpowiedniego wyposażenia. Tu też jak w życiu:
wygodniej biega się z dobrych, sportowych butach niż
boso.
Zdobyte punkty doświadczenia gracze mogą inwestować
w poszczególne cechy lub umiejętności. Muszę więc mieć
jakiś pomysł na rozwój swojej postaci – czy chcą rozwijać
siłę fizyczną, czy może unikać fizycznych konfrontacji
dzięki wysokiej charyzmie. Już ten aspekt można
wykorzystać w edukacji: uczniowiei uczą się planowania
i rozsądnego zarządzania zasobami. Jeśli wszystkie
punkty zainwestują w zwinność, ich bohater będzie miał
problemy w rozmowach z NPC-ami. Trzeba więc
dokładnie przemyśleć ścieżkę rozwoju postaci.
Punktacja jest też wykorzystywania do zilustrowania
kondycji bohatera – w zależności od systemu RPG
możemy mówić o punktach życia, zdrowia czy
zmęczenia. Te postacie tracą w wyniku obrażeń albo
braku odpoczynku, na szczęście można je uzupełnić
zaklęciem leczącym albo drzemką.
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RPG w edukacji - lekcja jako sandbox
A gdyby więc zamiast ocen wprowadzić na lekcjach
punkty wiedzy? A nieprzygotowania zastąpić ujemnymi
punktami życia? Aktywność można zaś nagradzać
dodatkowym doświadczeniem. Wbrew pozorom to wcale
nie takie nowatorskie rozwiązanie. Stosuje się je
z powodzeniem za granicą, ale było wdrażane także
w Polsce.
Lekcje zamienione w system RPG przestają być nudnym
obowiązkiem: stają się zabawą i nowymi wyzwaniami.
Uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki – tym
bardziej, że zdobyte punkty można zamieniać na pewne
przywileje, np. zwolnienie z pytania w wybranym dniu.
Albo z wykonania pracy domowej. Albo możliwość
wygłoszenia autorskiego referatu. Tak naprawdę
nauczyciela ogranicza tu tylko wyobraźnia.
Autorski (uczniowski?) system RPG w edukacji
Pomysł z zamianą lekcji w system RPG można pociągnąć
dalej i zaangażować uczniów do zaprojektowania własnej
gry. To świetne ćwiczenie, które może zastąpić niektóre
wypracowania.
Uczniowie
stworzą
opisy
świata
i bohaterów (i charakterystyka zaliczona), opracują
mechanikę (to sprawdzi się na matematyce), a jeśli
zaproponować im osadzenie fabuły w konkretnej epoce –
uczniowie mimochodem przyswoją materiał z lekcji
historii. Akcja RPG może odbywać się również w świecie
lektur szkolnych, a postacie będą mówić w obcym języku.
Tak naprawdę fabuła gry ma szanse dopasować się do
każdego szkolnego przedmiotu.
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Nauka empatii i konkretnej wiedzy
RPG pomoże nie tylko w uporządkowaniu konkretnej
wiedzy. Gry fabularne to świetna okazja do rozmów
o empatii – sprawdzą się więc nie tylko w szkołach, ale
w różnego rodzaju placówkach oświatowych. Gracze
wcielają się w różne postacie – warto porozmawiać z nimi
o emocjach, które towarzyszyły grze. Dobrym pomysłem
jest zamiana ról: uczniowie tworzą karty postaci,
a następnie wymieniają się nimi, by poznać odmienną od
własnej perspektywę.
RPG uczy także kreatywności i radzenia sobie z różnymi
wydarzeniami, szybkiego reagowania i działania w stresie.
Sytuacje w grze bywają trudne, wymagają niełatwych
decyzji, ale wszystko dzieje się w wyobraźni – jest więc
bezpiecznie.
Nie
będzie
żadnych
prawdziwych
konsekwencji.
Gry papierowe, gry mobilne
Zabrzmię trochę stereotypowo, ale „ta dzisiejsza
młodzież” może nie docenić idei papierowej gry. Dla
młodszych pokoleń to smartfony, tablety i komputery są
naturalnym środowiskiem. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by wykorzystać te urządzenia i w ten sposób zdobyć
uwagę uczniów. Fińska platforma ActionTrack umożliwia
tworzenie gier mobilnych – zarówno terenowych, jak
i „kanapowych”, które można rozegrać w klasie, w domu
albo
w
bibliotece.
Aplikacja
pozwala
tworzyć
rozgałęzienia fabularne i podejmować graczowi decyzje,
które przynoszą określone konsekwencje. RPG w edukacji
może przyjąć także formą mobilną.
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Gra miejska lekcją patriotyzmu
Michał Szmaj

Od wielkich, patetycznych słów przy pomniku ważnym
dla historii do wyjątkowej lekcji historii, która angażuje
pół miasta… Jak przekazywać wiedzę o sprawach
trudnych? O bolesnych czasach z historii? Czy gra
miejska może być lekcją patriotyzmu?
Pod pomnikiem
Dzień w szkole zaczął się nadzwyczaj dobrze. Cała Twoja
klasa została oddelegowana z lekcji historii na miejskie
uroczystości patriotyczne. Wyszliście z entuzjazmem, bo
przecież minie Wam lekcja i na pewno coś ciekawego się
wydarzy!
Stoisz na mrozie, a z głośników sączy się lawina słów
bardzo ważnych osób o naprawdę ważnych rzeczach.
Czujesz to, bo słyszysz przepełnione patosem, dźwięczne
głosy przemawiających. Po chwili jednak poddajesz się.
Nie wiesz o czym mowa. Rozglądasz się dookoła. Widzisz
dziesiątki twarzy swoich koleżanek i kolegów ze szkoły,
którzy błędnym wzrokiem czegoś poszukują… Może
jakiegoś zbłąkanego cienia emocji? Może czegoś
intrygującego co sprawiłoby, że ta godzina nie byłaby
zupełnie stracona.
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O! Coś się jednak dzieje, jakieś poruszenie! To dlatego, że
kolejne delegacje zaczęły składać wiązanki kwiatów.
Wszystkie instytucje i organizacje są skrupulatnie
wyczytywani przez prowadzącego… Najważniejsze, że
wszyscy wiedzą, kto składa.
Jeszcze tylko hymn – jedna zwrotka z głośników, dlatego,
że zrobiło się bardzo zimno i… odklepane. “Sztandary
wyprowadzić!” Uff.
Wszyscy przyprowadzeni i wszyscy Ci, którzy musieli
przyjść mogą już wracać do szkoły i pracy, potem napić
się ciepłej herbaty i odetchnąć z ulgą. Cieszysz się, że już
koniec, bo solidnie zmarzłeś, a w klasie będzie
przynajmniej ciepło. Jednak przez resztę dnia kłębią się
w Twojej głowie różne myśli…
Czy można inaczej?
Czy można zrobić tak, żeby młodzież, dzieci i dorośli
z własnej woli chcieli przyjść na uroczystość patriotyczną,
podczas której nie zabraknie radości i konkretnej treści,
którą z niej wyniosą? A może można by nawet tak, że to
młodzież i społeczność lokalna wspólnymi siłami
organizuje uroczystości patriotyczne w swojej małej
ojczyźnie?
Brzmi jak mrzonka, dziecinne marzenie, a może nawet
utopia? Z Twoich przemyśleń wyrywają Cię głosy
koleżanek ikolegów. Wołają Cię na partyjkę w “Tajniaków”
i “Amazonek”, w które ostatnio niemal bez przerwy gracie.
Wiadomo, że gra jak zawsze przynosi wiele śmiechu
i emocji. Dziś udaje Ci się wygrać, więc tym bardziej jesteś
zadowolony.
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Podczas powrotu do domu wpada Ci do głowy ciekawa
myśl – gdyby tak te treści patriotyczne przekazać za
pomocą gry? – a nie przemówienia? Przecież gra miejska
to jedna z form, które bardzo angażują młodzież.
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Najważniejszy jest plan
Następnego dnia opowiadasz o swoim planie
koleżankom i kolegom (oczywiście podczas partyjki
w “Tajniaków”) – postanawiacie przejść do konkretnych
działań. Opowiadacie o swoim pomyśle włodarzom
Waszego miasteczka. Następnie dostajecie zielone
światło do organizowania przez Was gry miejskiej
w ramach miejskich obchodów Święta Niepodległości.
Twoja głowa wręcz kipi od pomysłów i choć nigdy tego
nie robiłeś, to dzięki drobnej pomocy eksperta
z zewnętrznej firmy, która nieco kierunkuje Wasze
działania i inspiruje Was do kolejnych gra miejska nabiera
konkretnych kształtów. Postanawiacie upamiętnić
konkretnego człowieka, Waszego krajana, wybitnego,
choć mało znanego w społeczności żołnierza AK. Wiecie,
że spisał on swoją historię w pamiętniku będącym dla
Was nieocenionym źródłem inspiracji. Dzięki procesowi
tworzenia gry sami dowiadujecie się rzeczy i faktów,
o których wcześniej nie mieliście pojęcia.
Zdobyć publiczność
Na dwa miesiące przed wydarzeniem, które nigdy
wcześniej nie miało miejsca w Waszym miasteczku,
ruszacie z akcją promocyjną. Facebook tętni życiem,
plakaty, afisze, ulotki, powstaje strona internetowa, gdzie
patrole mogę się zgłaszać do gry. Wasz ścisły sztab
organizacyjny liczy 8 osób i każdy ma pełne ręce roboty.
Drukują się materiały do gry, karty graczy, karty postaci,
mapy… Udaje Wam się nawet nawiązać współpracę
z grupą rekonstrukcyjną, która zapewni odpowiedni
klimat podczas gry.
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Podczas rozmów z władzami od czasu do czasu da się
słyszeć powątpiewanie w głosach “ile osób przyjdzie”?
Zastanawiacie się również, czy nie trzeba jakoś
zobligować szkół do przybycia? Sami jesteście pełni obaw
czy Wasza praca nie pójdzie na marne i czy ktoś przyjdzie
na Waszą grę. Jednego zdecydowanie jesteście pewni –
nikogo nie chcecie do tego zmuszać. Nadchodzi godzina
“0”. Od 8 rano rozkładacie namiot, w którym za około
2 godziny zacznie się wydawanie pakietów i rejestracja
patroli. Nie spodziewaliście się, że kolejka pełnych energii
graczy, będzie miała około 50 metrów. Słyszycie dudniący
z głośników popularny motyw z serialu “Czas Honoru”,
w powietrzu da się wyczuć rosnące napięcie przed
rozpoczęciem gry, a przed sobą widzisz gotowych do
startu kilkuset graczy.
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Energia lokalnej społeczności
Gracze ruszyli, a ich głównym zadaniem jest dostać się do
oddziału
partyzanckiego
legendarnego
dowódcy.
Podczas gry obserwujecie jak z pełnym zaangażowaniem
rozwiązują przygotowane przez Was zagadki, wchodzą w
interakcje z obstawą gry, wykonują przygotowane przez
Was zadania i… świetnie się przy tym bawią!
Na końcu podczas apelu wszyscy w napięciu oczekują na
ogłoszenie wyników gry, Nagradzacie zwycięzców i wraz
z wszystkimi kilkuset uczestnikami gry śpiewacie nasz
narodowy hymn… Tylko tym razem chyba z większym
zrozumieniem.
Wiecie, że dokonaliście dla swojej społeczności czegoś, co
nie zniknie wraz z ogrzaniem się przy ciepłej herbacie po
uroczystości. Możecie być z siebie dumni.
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Good Games - gry w kulturze
i edukacji
Marcin Skrabka

W Good Games promujemy edukowanie przez
rozrywkę i wdrażamy nowoczesne rozwiązania oparte
na grywalizacji w instytucjach kulturalno-edukacyjnych:
w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, muzeach.
Pokolenie S
Jesteśmy zdania, że metody nauczania powinny się
zmieniać wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Osoby
z pokolenia S (smartfona) nie pamiętają świata bez
Internetu i nowych technologii.
Podstawową formą rozrywki dla dzieci i młodzieży z tego
pokolenia są gry mobilne i komputerowe. Dlatego warto
wprowadzać nowe i ciekawe techniki edukacyjne, które
opierają się na elementach gier.
Gry angażują, zwiększają motywację i zaangażowanie,
a jednocześnie uczą niejako przy okazji, podczas zabawy.
W edukacji świetnie sprawdzają się gry mobilne, w które
można grać na smartfonie.
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Grywalizacja
Paweł Tkaczyk, autor książki “Grywalizacja”, definiuje
grywalizację jako “dodawanie tzw. mechaniki gier do
aspektów życia, które do tej pory z graniem nie miały
wiele wspólnego”.
Aby zrozumieć, czym jest grywalizacja, musimy zatem
określić, czym są "mechaniki gier"? To wszystko to, na
czym opierają się gry (planszowe i komputerowe, ale
także np. zespołowe!), co sprawia, że gracze są
zmotywowani i angażują się w rozgrywkę.
To już wiemy z niniejszego ebooka. Pozostaje zatem
pytanie: jak gamifikować?
ActionTrack
ActionTrack to fińska platforma, która umożliwia
tworzenie własnych gier mobilnych (terenowych,
miejskich a także quizów i zajęć w budynkach). Działa
w formie edytora online, w którym projektujemy grę
a następnie udostępniamy ją w bezpłatnej aplikacji
mobilnej
ActionTrack.
Dzięki
wykorzystaniu
tej
kombinacji, otrzymujemy narzędzie do gamifikacji
i budowania zaangażowania w kulturze i edukacji
poprzez smartfony.
Rozgrywki mogą odbywać się w trzech trybach:
w oparciu o lokalizację gracza i mapy Google (GPS);
z wykorzystaniem kodów QR;
„palcem po mapie”, czyli bez wychodzenia na dwór.
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Jesteśmy wyłącznym partnerem na Polskę
fińskiej firmy TAZ, która tworzy i rozwija
oprogramowanie i aplikację ActionTrack.
Good Games
Umożliwiamy instytucjom kultury i szkołom tworzenie
własnych edukacyjnych gier mobilnych w oparciu
o fińską aplikację ActionTrack, której jesteśmy
wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Sami również
projektujemy edukacyjne gry mobilne.
Szkolimy kadry w zakresie wykorzystania technik
gamifikacyjnych w edukacji, czyli jak wykorzystać gry
w nauczaniu.
Organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży z tworzenia
mobilnych gier terenowych.
Dzielimy się ponad dziesięcioletnim doświadczeniem
i wiedzą zdobytą w relacjach z 250 instytucjami.
Pomagamy organizacjom pozyskiwać finansowanie na
projekty - prowadzimy konsultacje dotyczące wniosków.
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