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Wstęp
Zapraszamy do lektury publikacji, która powstała jako rezultat projektu „Akademia Aktywności Społecznej”. Założeniem projektu było wypracowanie skutecznej, inspirującej i praktycznej metody inicjowania działań lokalnych i pobudzania aktywności społeczności lokalnej.
W odniesieniu do koncepcji aktywności społecznej, przyjęta została przez nas
teza, że ludzie nie podejmują współpracy, nie działają na rzecz swoich społeczności, ponieważ nie wierzą, że mogą mieć na cokolwiek wpływ oraz nie
mają motywacji do działania. Z drugiej strony mają swoje potrzeby, aspiracje,
dostrzegają braki w swoim życiu i najbliższym otoczeniu. Pierwszym krokiem
w budowaniu mostu między tymi obszarami – między tym, co indywidualne a tym, co społeczne – może być tworzenie grup skupiających się wokół
rozwiązywania wspólnych problemów, mających podobne potrzeby. Jednak
każda grupa/społeczność, aby sprawnie funkcjonować i się rozwijać, potrzebuje liderki/lidera lub animatorki/animatora, czyli osoby, która zaktywizuje
do podejmowania inicjatyw, zainspiruje, wskaże kierunki działania. Z myślą
o takich właśnie osobach przygotowana została ta publikacja. Kierujemy ją
przede wszystkim do przedstawicieli organizacji (pozarządowych i samorządowych), grup nieformalnych i liderek/liderów, animatorek/animatorów lokal4

nych społeczności. Publikacja ta adresowana jest do wszystkich osób, które
dostrzegają potencjał tkwiący w swoich środowiskach i chcą go wykorzystać,
aby skutecznie pobudzać aktywność społeczną różnych grup i inspirować do
inicjowania działań lokalnych.
W ramach publikacji chcemy podzielić się nie tylko swą wiedzą, ale także praktycznym doświadczeniem związanym ze wspieraniem procesu animacji lokalnej w oparciu o mniej standardową metodę, jaką jest gra. Niniejsza publikacja
stanowi wprowadzenie do tematyki animacji społecznej. W dalszej kolejności
prezentowane są podstawowe informacje związane z wykorzystywaniem gier
w ramach wzmacniania postaw obywatelskich, prospołecznych oraz liderskich w społecznościach lokalnych. Końcowa część publikacji to bliższy opis
gry opracowanej i przetestowanej przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU w ramach niniejszego projektu.
Gra strategiczna, której zakres tematyczny odnosi się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i zachęcania mieszkanek/mieszkańców danej społeczności lokalnej do większej aktywności społecznej, to wieloaspektowe
i wielowymiarowe narzędzie edukacyjne. Umożliwia ona dokonanie symulacji
czy odzwierciedlenie wycinka rzeczywistości, pokazując różnorodność aspektów społecznych, kulturowych, ekonomicznych czy wreszcie prawnych, jakie
należy mieć na uwadze, angażując się w działalność społeczną. Gra strategiczna nie tylko pozwala w sposób realny spojrzeć na określony problem lokalny, pozwala także bliżej przyjrzeć się różnym relacjom interpersonalnym,
generowanym w trakcie trwania samej gry, w przypadku których jest duże
prawdopodobieństwo, że wystąpią w rzeczywistym kontekście społecznym.
Gra strategiczna uczy więc poprzez doświadczenie działania w realnych sytuacjach społecznych.
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Aktywność
społeczna
– kilka słów teorii

Nastoletni wolontariusz pomagający starszej sąsiadce, harcerze prowadzący zbiórkę pieniędzy na cel charytatywny, grupa rodziców remontujących
świetlicę dla dzieci, seniorki spotykające się raz w tygodniu w Kole Gospodyń Wiejskich, mieszkanki/mieszkańcy dzielnicy organizujący targ rzeczy
używanych czy wymieniający się usługami w Banku Czasu, młode mamy
prowadzące grupę samokształceniową w Klubie Mam, mieszkanki/mieszkańcy gminy biorący udział w konsultacjach społecznych dotyczących lokalnego wysypiska śmieci…
To ludzie w różnym wieku, pełniący różne role społeczne, żyjący w różnych
środowiskach. Co ich łączy? Zaangażowanie – wspólnie lub indywidualnie –
w sprawy, które uważają za ważne, na rzecz określonej grupy lub środowiska:
swojego lub zewnętrznego. Wszyscy oni podejmują aktywność społeczną, rozumianą jako dobrowolną i nieodpłatną pomoc lub pracę na rzecz innych.
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Aktywność społeczna może przybierać różne formy – od zaangażowania
jednostki w wolontariat aż po aktywizację całego społeczeństwa. Może być
skierowana na rozwiązanie jednego problemu, poprzez działanie z innymi ze
wspólnoty lub współdziałanie z odpowiednimi instytucjami państwa. Współpraca z jednostkami administracji państwowej, angażowanie się w sprawy publiczne – to także przejawy społecznej odpowiedzialności i aktywności.
Aktywność społeczna jest ważnym wyznacznikiem społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za otoczenie,
oznacza branie spraw w swoje ręce, zdolność do samoorganizacji w lokalnej
społeczności i podejmowanie różnych oddolnych inicjatyw oraz określanie
i osiąganie wyznaczonych celów, bez impulsów ze strony władzy publicznej.
Aktywność może towarzyszyć usłudze społecznej, prowadzić do jej powstania lub z niej wynikać. Ważne jest to, że aktywność społeczna jest działaniem,
które cechuje powtarzalność lub akcyjność. To działanie polegające na samoorganizowaniu się wokół wspólnych problemów i potrzeb. U podstaw aktywności społecznej leży więc przekonanie o tym, że zmiana sytuacji w najbliższym otoczeniu (osiedle, gmina, miasto) często w większym stopniu zależy
od samych mieszkańców/obywateli niż od instytucji, urzędników, odgórnych
organów państwa.
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Aktywność
społeczna
– kilka słów o praktyce

Jak pokazują wyniki badań, aż cztery piąte (81%) Polek/Polaków deklaruje
swoje zaangażowanie w jakąkolwiek działalność prospołeczną. W tym ponad połowa (54%) udziela się tylko na płaszczyźnie niezinstytucjonalizowanej
(aktywność indywidualna), więcej niż jedna czwarta (26%) łączy aktywność
indywidualną z pracą w organizacjach, a jedynie nieliczni deklarują działalność na rzecz instytucji1.
Aktywność społeczna Polaków2:

1	Aktywność społeczna Polaków. Komunikat z badań COBS, CBOS, Warszawa, maj 2011, s.12.
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_062_11.PDF
2	Ibidem, s. 13.
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Deklaracje badanych pozwalają na wyróżnienie dwóch obszarów aktywności społecznej: indywidualnej, w znacznym stopniu związanej z pomocą osobom dobrze im znanym, oraz zinstytucjonalizowanej, świadczonej pro publico
bono, której adresat jest bardziej anonimowy. O ile działalność podejmowana na własną rękę (szczególnie ta o charakterze rodzinno-koleżeńskim) jest
wśród Polek/Polaków bardzo rozpowszechniona, o tyle aktywność w organizacjach jest podejmowana zdecydowanie rzadziej. Chodzi tu o aktywność
w organizacjach pozarządowych, ale także samoorganizowanie się w różnych
grupach mniej lub bardziej formalnych.
Dlaczego więc – jak pokazują badania – część społeczeństwa jest bierna i nie
podejmuje żadnej aktywności społecznej? Dlaczego tak stosunkowo niewiele
osób decyduje się na działanie w grupie, na wspólną aktywność w ramach jakichś struktur organizacyjnych?
Osoby, które nie angażują się społecznie, wyjaśniają często, że „taki
pomysł w ogóle nie przyszedł im do głowy” i „nikt ich o to nie prosił”3.
Z innych badań wynika, że ludzie nie są aktywni społecznie, ponieważ:
nie wierzą, że uda im się coś zrobić – 55%;
brakuje im inspiracji i motywacji – 26%;
nie wiedzą, jak mogliby się zaangażować – 24%;
nie wiedzą, z kim mogliby współpracować – 23%4.

Wyniki tych badań dobitnie pokazują, że aby wzmacniać aktywność społeczną
i pobudzać ludzi do działania na rzecz wspólnych spraw, trzeba przede wszystkim edukować, inspirować i motywować. Brak aktywności wynika bowiem
3 J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1%. Raport
z badań, Warszawa 2011, s. 19.
4	Zaangażowanie społeczne Polaków, TNS Polska, Warszawa 2013, s.18.
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przede wszystkim z niewiedzy, pewnej bezradności i niepewności, czy działania,
które chcemy podejmować przyniosą rezultaty. Co ciekawe, badania dowodzą,
że ludzie widzą sens w aktywności społecznej i współdziałaniu – 79% badanych uważa, że problemy lokalnych społeczności łatwiej rozwiązywać razem5.
Warto więc promować i pokazywać przykłady skutecznych akcji oraz tworzyć
narzędzia, które pomogą i usprawnią aktywne włączanie się w działalność
społeczną. Pytanie jednak, jak skłonić osoby obdarzone społecznikowskim
potencjałem do działania?
Nie istnieje jeden, uniwersalny sposób pobudzania aktywności społecznej,
aktywizowania do podejmowania działań i zmian. Nie istnieje on, ponieważ
aby metoda aktywizacji była skuteczna, musi być zindywidualizowana, czyli
dostosowana do osób, do których jest skierowana, do ich doświadczeń życiowych i zawodowych, sytuacji, w jakiej się znajdują, miejsca, w którym mieszkają, do ich możliwości i oczekiwań. Dlatego też metod i pomysłów na pobudzanie aktywności społecznej jest wiele. Niektóre z nich, choćby z uwagi na
łatwość stosowania, są powszechne, inne – najczęściej z powodu wymagań
organizacyjnych czy finansowych – rzadsze, co wcale nie znaczy, że mniej
skuteczne. Aktywność społeczna różnych grup może być realizowana w różnych formułach, przybierać mniej lub bardziej zinstytucjonalizowaną postać.
Wśród najczęściej wyróżnianych metod pobudzania aktywności społecznej
różnych grup wymienić można: edukację (warsztaty, szkolenia), animację,
inicjowanie i organizowanie lokalnych akcji, wydarzeń, kampanii, po metody aktywizacji rozwoju społeczności lokalnych, które polegają na tworzeniu
nowych struktur w celu zaspokajania potrzeb i poprawy warunków życia
(np. tworzenie organizacji pozarządowych, jednostek instytucji).

5	Ibidem, s. 20.
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METODY POBUDZANIA
AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNE

edukacja
animacja inicjowanie lokalnych wydarzeń
tworzenie nowych struktur

W ramach projektu „Akademia Aktywności Społecznej” opracowana została
innowacyjna metoda wykorzystania gry strategicznej do animowania aktywności społecznej różnych grup. Jest to metoda łącząca w sobie aspekt edukacyjny i praktyczny. Dzięki niej członkinie/członkowie danej grupy nabywają nowe bądź rozwijają posiadane umiejętności, poznają sposoby działania,
a jednocześnie biorą udział w procesie grupowym, wymagającym komunikacji, współpracy, negocjacji oraz radzenia sobie z konfliktami. To cenne, choć
trudne doświadczenie, dzięki któremu można zweryfikować posiadane zasoby i pobudzić grupę do działania. Właśnie to „pobudzanie”, dodawanie siły do
działania, zachęcanie, działalność, która ożywia społeczność lokalną to animacja. Animacja lokalna może być stosowana zarówno do mieszkanek/mieszkańców danej miejscowości, do organizacji w gminie, mieście lub dzielnicy,
stanowiących jedną społeczność, jak i do integracji danego sektora (np. pozarządowego). Celem animowania społeczności lokalnych jest doprowadzenie
do tego, aby ludzie zaczęli wpływać na zmianę w swoim środowisku. Aby po
pierwsze zaczęli mocniej utożsamiać się z miejscem, gdzie żyją i mieszkają, po
drugie – by poczuli, że sami mogą zmieniać rzeczywistość wokół siebie6.

6 za: http://www.opus.org.pl/uslugi-oferta-centrum-opus/uslugi/animacja-lokalna.
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Metody animowania społeczności lokalnej mogą być stosowane, gdy środowisko jest rozbite, mało aktywne, ludzie ze sobą nie współpracują lub kiedy
chcą działać, widzą potrzebę zmian, ale nie wiedzą „jak się do tego zabrać”.
Animacja sprawdza się również wtedy, gdy chcemy polepszyć współpracę pomiędzy instytucjami w regionie lub pomiędzy samorządem i NGO-sami. Generalnie animacja jest zawsze niezbędna tam, gdzie chcemy zwiększyć współpracę w środowisku lokalnym.
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Animacja
społeczna
– rola lidera i animatora

Istotną rolę w pobudzaniu aktywności społecznej członków danej grupy, danego środowiska odgrywają osoby podejmujące rolę liderów, inicjatorów czy
animatorów społecznych.
Animator to osoba, która mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do
działania, a także ich edukuje. Osoba ta dostrzega potencjały lokalnych środowisk, inicjuje powstawanie różnych grup społecznych, łączy je, stara się je
aktywizować. Animatorką/animatorem może być każda „zwykła” osoba, tj.
mieszkanka/mieszkaniec danej społeczności, próbujący ożywić swoje osiedle,
wieś lub dzielnicę. Animatorką/animatorem może być również osoba, która ze
względu na swoją pracę lub pasję pobudza do działania różne grupy: młodzież,
osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze. Po pewnym czasie osoby „animowane” przejmują inicjatywę, a animatorka/animator pozostaje tylko w roli
osoby wspierającej. Animatorka/animator nie narzuca konkretnych działań,
ale poznaje potrzeby, zachęca do działania, pracuje z grupą oddolnie. Liderka/
lider natomiast to osoba, która przewodzi, wyznacza cele strategiczne i konkretne działania oraz razem z mieszkankami/mieszkańcami podejmuje inicjatywy, rozwiązuje lokalne problemy.
13

przewodzi swoim społecznościom
wyznacza strategiczne cele ich
rozwoju

wspiera grupę w organizowniau
się do dzialania
inspiruje do współpracy
dba o relacje

Warto jednak zauważyć, że różnica między liderką/liderem a animatorką/
animatorem może być bardzo umowna, niewidoczna czy wręcz akademicka. Zwłaszcza ma to miejsce w sytuacji, gdy mamy na myśli osoby działające
w lokalnych społecznościach, współpracujące z mieszkankami/mieszkańcami, instytucjami kultury, samorządami. Osoby, które realizują projekty mocno
zanurzone w kontekście lokalnym, mające pewną wizję tego, co chcą osiągnąć.
W takiej sytuacji liderki/liderzy i animatorki/animatorzy mają do dyspozycji
podobne narzędzia i podobne cele: dążą do społecznej zmiany.
Niezależnie od tego, czy czujesz się liderką/liderem, animatorką/animatorem
czy po prostu jesteś osobą gotową ożywiać lokalną społeczność, chcesz działać i wspierać innych w działaniu, możesz skorzystać z metody gry strategicznej, aby realizować swoje cele.
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Gra

– nowoczesna forma edukacyjna
i rozwojowa

Trudno nauczyć się partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej, czytając podręcznik, słuchając wykładu czy nawet uczestnicząc w pojedynczym
szkoleniu. Aktywność społeczna to bardziej kwestia motywacji i konkretnych
doświadczeń niż określonej wiedzy czy umiejętności. Dlatego tradycyjne metody szkoleniowe, które bazują przede wszystkim na przekazywaniu informacji i kształtowaniu określonych kompetencji społecznych czy obywatelskich,
okazują się niewystarczające dla wyzwania, jakim jest pobudzanie społeczności lokalnych do działania.
Z tego powodu już od kilku lat obserwować można dynamiczny rozwój tematyki wykorzystania gier w animowaniu społeczności lokalnych. Dzieje się
tak, ponieważ udział w grze umożliwia przeżycie konkretnych sytuacji, sprawdzenie się we współpracy, osiąganiu celów, przekonywaniu innych, wreszcie
w pokonywaniu trudności. Gry osadzają osoby biorące udział w grze w bardziej lub mniej realnej rzeczywistości i w ten sposób nakłaniają do konkretnego działania, które jest zbliżone do działania w świecie realnym. Równocześnie osoby biorące udział w grze, pozostając cały czas w świecie gry, mają
bezpieczną okazję do wykroczenia poza własne doświadczenia, własny punkt
15

widzenia i przyzwyczajenia związane z utartymi schematami działania i w ten
sposób mogą naturalnie rozwinąć swoje kompetencje, podbudować motywację do działania, poszerzyć horyzonty myślowe.
Gdzie tkwi geneza zastosowania gier w nauczaniu i pobudzaniu ludzi do
działania? Otóż już w XVII wieku w trakcie szkolenia oficerów armii pruskiej
wykorzystywano tzw. gry wojenne. Symulowanie bitew okazywało się najskuteczniejszą metodą kształtowania odpowiednich postaw wśród dowódców wojskowych. Następnie te doświadczenia odkryto w biznesie, gdzie na
początku XX wieku zaczęto wykorzystywać tak zwane strategiczne gry decyzyjne do szkolenia menedżerek/menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych7. Prowadzone na świecie8 (od kilku lat także w Polsce) badania pokazują,
że w przypadku nauczania dorosłych stosowanie gier przynosi znacznie lepsze rezultaty praktyczne niż udział w tradycyjnych formach szkoleniowych.
Osoby biorące udział w grach mają dużo większą łatwość w zastosowaniu doświadczeń szkoleniowych w realnym działaniu. Bardziej dynamicznie podejmują decyzję, lepiej się komunikują, nawiązują kontakty, łatwiej stawiają czoła
konfliktom, a także szybciej reagują na pojawiające się trudności.
Gry wpisują się bardzo dobrze w proces uczenia się osób dorosłych, który jest
odmienny od uczenia się dzieci. Dorośli dużo trudniej reagują na przekazywaną im wiedzę, mają większy opór i sceptycyzm w nabywaniu nowych umiejętności, co po prostu jest związane z posiadanym już doświadczeniem, ugruntowaną wiedzą i postawą. Samo wysłuchanie wykładu, obejrzenie prezentacji
czy przeczytanie książki okazuje się być niewystarczające. Nie wystarcza też
doświadczenie jakiejś abstrakcyjnej, wyrywkowej, zupełnie oderwanej od rzeczywistości sytuacji. Dorośli, ucząc się weryfikują informacje, sprawdzają na
ile te informacje będą przydatne, możliwe do zastosowania. Do zdobywanych
7	M. Łączyński,Gry szkoleniowe w nauczaniu dorosłych. Metoda i zastosowanie na przykładzie gry
komunikacyjno‑decyzyjnej, MaxCom, wyd.Homo Ludens, Warszawa 2011.
8	Np. badania prowadzone przez National Training Laboratories w Bethel, Maine w USA dowodzą,
że w hierarchii skuteczności technik nauczania nauka poprzez praktykę/przeżycie jest na drugim
miejscu (75% skuteczności).
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informacji podchodzą zatem bardzo pragmatycznie. Dobrze skonstruowane
gry stwarzają odpowiednią przestrzeń i czas, w których uczestniczki/uczestnicy gry przeżywają, decydują, ponoszą konsekwencję, praktykują określone
sytuacje, sprawdzają się w nich. W ten sposób naprawdę się uczą i przekonują
do określonego działania.
CECHY
GIER

cel
zasady
dynamika
zakończenie

Najczęściej wskazuje się 4 podstawowe cechy gier: cel, zasady, zakończenie
i dynamika. W przypadku zastosowania gier w animowaniu lokalnych społeczności – ale też w nauczaniu ludzi dorosłych – cechy te w szczególności
powinny spełniać następujące kryteria:
Gry muszą być osadzone w określonej konwencji, znajomej uczestnikom
gry. Konwencja ta powinna być interesująca i angażująca tak, aby motywować do konkretnego działania.
Gry muszą posiadać swoją dynamikę, która powoduje, że poprzez pokonanie określonych trudności, problemów, stawienia czoła konkretnym wyzwaniom, poszczególne zespoły mają szansę na odniesienie sukcesu. Wątek rywalizacyjny w grze jest także niezbędnym jej elementem, budującym
zaangażowanie i dookreślającym cel rozgrywki.
Gry dają możliwość podejmowania decyzji przez osoby biorące w nich
udział. Decyzje te wiążą się z konsekwencjami, które są odczuwalne w kolejnych etapach gry. Gry powinny w jak najmniejszym stopniu wykorzysty17

wać techniki, na które osoby biorące udział w grze nie mają wpływu (np.
losowanie). Chodzi o jak największe powiązanie kontekstu gry z rzeczywistością. W grach raczej nie wykorzystuje się rozbudowanych metafor i całkowicie abstrakcyjnych sytuacji (chyba że z tym powiązany jest cel szkolenia, np. pobudzanie kreatywności). Trudność w znalezieniu odniesienia do
rzeczywistości może zniechęcać osoby biorące udział w grze do aktywnego
uczestnictwa..
Gry mają określony cel, który ma być osiągnięty przez uczestniczące w nich
osoby. Dlatego warto dostosowywać kontekst gry do doświadczeń, umiejętności, wiedzy czy celów edukacyjnych stawianych osobom biorącym
udział w grze. Im bardziej korzystać będą one ze swoich zasobów, tym
większa szansa na motywację do osiągnięcia celu. Jeżeli przechodzenie do
kolejnych etapów jest uzależnione od posiadania konkretnej wiedzy czy
umiejętności, bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do gry sprawdzić, na ile osoby uczestniczące są zaznajomione z tematem. Jeżeli nie są,
osoba prowadząca grę powinna przed realizacją gry przeprowadzić szkolenia uzupełniające braki w zakresie wiedzy czy umiejętności. Zalecanym
rozwiązaniem jest także wkomponowanie gry w ostatni etap dłuższego
procesu szkoleniowego. Wtedy staje się ona doskonałym narzędziem do
weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Gry muszą być tak skonstruowane, aby angażować większą liczbę osób w
ich przebieg. W przeciwnym razie gra traci na swej dynamice. Zanika także
ważny czynnik związany z rywalizacją i dążeniem do wygrania z pozostałymi osobami biorącymi w niej udział.
Powinny mieć określone reguły, w pewien sposób zawężać kontekst, w którym się rozgrywają. Ta cecha będzie mieć szczególne znaczenie w grach
animujących społeczność lokalną, gdzie kontekst musi być dostosowany
do grupy, ale też miejsca rozgrywki.
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W grze bardzo ważne jest podsumowanie całego zdarzenia. Osoby uczestniczące muszą mieć okazję do refleksji, do omówienia własnych doświadczeń, do sformułowania wniosków, w szczególności tych dotyczących
możliwości zastosowania zdobytego doświadczenia w rzeczywistym życiu.
Ten moment umożliwia niejako powrót do realności, a także zamknięcie
stworzonego na potrzeby gry świata.
Osoby prowadzące grę muszą mieć świadomość, że bardzo trudno przewidzieć jednoznaczne jej zakończenie. Przebieg gry jest uzależniony od konkretnych osób i ich oddziaływania na siebie nawzajem. To od uczestniczek/
uczestników gry zależeć będą decyzje i konsekwencje dla kolejnych etapów
gry. Każda grupa szkoleniowa wnosi tutaj swoją dynamikę, specyfikę postrzegania, zakres wrażliwości, otwartości na określone problemy wskazane
w scenariuszu gry. Stąd też osoby prowadzące muszę być przygotowane na
elastyczne i adekwatne do wywołanej sytuacji zamknięcie całego procesu.
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RODZAJE GIER WYKORZYSTYWANYCH W ROZWOJU
LUDZI I ORGANIZACJI
W publikacjach, materiałach internetowych czy dyskusjach dotyczących gier
pojawia się ich dość zróżnicowana typologia. Mówi się o grach symulacyjnych,
strategicznych, terenowych, miejskich, decyzyjnych czy wreszcie o grach animacyjnych. Niejednokrotnie słowem „gra” określa się także aktywne ćwiczenia
stosowane podczas warsztatów szkoleniowych. Niemniej jednak na potrzeby
tej publikacji pojęciem gry określana jest forma edukacyjna, która wprowadza
jej uczestniczki/uczestników w określony kontekst sytuacyjny oraz ma określony cel. Przejście przez grę odbywa się według ściśle określonych zasad,
wynikających wprost z przekazanej uczestniczkom/uczestnikom instrukcji.
W ramach tak rozumianego pojęcia można wyróżnić kilka rodzajów gier:
Gra symulacyjna
– to najbardziej pojemne określenie, które obejmuje cały zestaw gier wprowadzających osoby uczestniczące w wymyśloną rzeczywistość. Symulacje
najczęściej polegają na współzawodnictwie kilku drużyn, które–aby wygrać – mierzą się z takimi samymi decyzjami, jakie musiałyby być podjęte
w rzeczywistości.
Gra strategiczna
– to rodzaj gry symulacyjnej, w której osoby uczestniczące mają za zadanie
opracować i zrealizować w ograniczonym czasie określoną strategię. Najczęściej tego typu gry wykorzystywane są w biznesie do kształtowania odpowiednich postaw zarządczych i decyzyjnych. Niejednokrotnie odnoszą się
bardzo konkretnie do kontekstu danej organizacji i skupiają się na wszystkich jej procesach i obszarach (np. zarządzanie, strategia, wewnętrzna komunikacja, produkcja, usługi, finanse i inne). Ciekawym rozwiązaniem może
20

być także jej zastosowanie w tworzeniu strategii rozwoju grup nieformalnych, a następnie strategii przekształcania tych grup w trwałe organizacje.
Gra terenowa
– to rodzaj gry, której cechą charakterystyczną jest to, że zawsze odbywa się
w terenie, wykorzystując topografię, a od uczestniczek/uczestników wymagana jest umiejętność posługiwania się mapą, orientacja w terenie czy
obsługa urządzeń GPS. Gry terenowe często wykorzystywane są także jako
formy szkolenia dorosłych, w szczególności w zakresie kształtowania umiejętności liderskich czy współpracy w zespole.
Gra miejska
– to właściwie forma rozrywki i zabawy, która może angażować ludzi w każdym wieku i świetnie sprawdza się w pobudzaniu aktywności społecznej
czy obywatelskiej. Planszą gry staje się przestrzeń miejska, która wyznacza
ramy oraz nadaje charakter grze. Gry miejskie mogą mieć określony scenariusz; w takim przypadku stają się grą symulacyjną. Gry miejskie mogą być
też bardziej osadzone w konwencji sportowej, sprawnościowej i wówczas
zbliżone są do gier terenowych.
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Rodzaje gier: symulacyjna, strategiczna,
terenowa, miejska
Jak to już zostało zaznaczone na początku tej części publikacji, aktywność
społeczna w dużej mierze zależy od wewnętrznej motywacji i dostrzegania
sensu w podejmowanym działaniu, identyfikacji z nim. Gra daje możliwość
zadziałania w każdym z tych obszarów.
Aby tak się stało, opracowując grę, która ma animować społeczność lokalną,
warto doprecyzować jej cel. W zależności od potrzeb grupy, gra może koncentrować się na jednym, na wybranych lub na wszystkich wymienionych poniżej
celach:
Cel diagnostyczny
– gra może stać się skutecznym narzędziem do diagnozy problemów społeczności lokalnych, do uświadomienia sobie, co dla danej grupy jest najważniejsze, jak różni się w swoich potrzebach czy poglądach. To także okazja do zbadania nastrojów społecznych, wzajemnych oczekiwań, ale także
osobistych motywacji do działania. Taka diagnoza może uruchomić pokłady
motywacji, jeżeli osoby uczestniczące uświadomią sobie, jak wiele je łączy,
jak bardzo różne i uzupełniające się kompetencje posiadają, jak wiele mogą
wspólnie zdziałać.
Cel testujący
– praca nad rozwiązaniem konkretnego problemu może być elementem gry
(np. następującym po części związanej z diagnozą) lub stanowić niezależny
cel rozgrywki. Grupa osób, która już miała okazję do analizy problemów, z jakimi boryka się dana społeczność lokalna, w trakcie gry skupiać się będzie
już tylko na rozwiązaniach. Dobre praktyki w tym zakresie pokazują, że ele22

ment rywalizacji, ciekawy scenariusz oraz angażujące sytuacje problemowe bardzo pobudzają kreatywność uczestniczek/uczestników, wzmacniają
ich zaangażowanie w wymyślanie coraz to nowych rozwiązań i generowanie ciekawych pomysłów. Wymyślone rozwiązania następnie są testowane
w zasymulowanej rzeczywistości, co daje okazje do ich sprawdzenia, weryfikacji oraz udoskonalenia. W ten sposób budowane jest poczucie pewności
siebie wśród uczestniczek/uczestników, niezbędne do podjęcia podobnych
wyzwań w realnym życiu.
Cel edukacyjny
– wprowadzona fabuła, role oraz zadania umożliwiają nabycie określonych
kompetencji na poziomie wiedzy, umiejętności i postawy. Kompetencje te
mogą być wykorzystane w trudnych sytuacjach społecznych, niejednokrotnie związanych z konfliktem w społeczności lokalnej czy sprzecznymi interesami różnych grup społecznych. Gra jest także doskonałym narzędziem
do sprawdzenia w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności. Jeżeli proces
pobudzania aktywności społecznej osadzony jest w dłuższym programie
szkoleniowym, w którym uczestniczki/uczestnicy mają okazję nabywać
konkretną wiedzę (np. dotyczącą umiejętności planowania, tworzenia zespołów, budowania sieci współpracy, prowadzenia negocjacji, promowania), to zwieńczeniem procesu edukacyjnego może być właśnie gra. W metodyce nauczania dorosłych opartej na koncepcji Cyklu Kolba9, gra może
odnosić się do jednej z jego faz, czyli praktycznego zastosowania nabytej
wiedzy i umiejętności w praktyce. Gra może też być wkomponowana w cały
cykl, który obejmuje doświadczenie, refleksję, teorię oraz zastosowanie. W
ten sposób jakość rezultatów szkoleniowych zostanie bardzo wzmocniona.
9 David A. Kolb – amerykański teoretyk metod nauczania. Jest twórcą koncepcji, która zakłada,
że ludzie dorośli najskuteczniej uczą się przez doświadczenie. Cykl nauczania składa się z 4 faz:
doświadczenie (uczestniczki/uczestnicy przeżywają coś nowego lub przywołują wspomnienie konkretnej sytuacji); refleksja (uczestniczki/uczestnicy analizują zachowania w trakcie doświadczenia);
teoria (podsumowanie wyciągniętych wniosków, nazwanie ich i ich konfrontacja z teorią i nauką);
praktyczne zastosowanie (możliwość zastosowania nabytej wiedzy w praktyce) – na podst. opracowania własnego.
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Cel integracyjny
– gra mobilizuje do pracy zespołowej i rywalizacji. Przechodzenie przez jej
poszczególne etapy, zmaganie się z trudnościami, stawianie czoła nieprzewidzianym trudnościom, wreszcie potrzeba uzgadniania decyzji w drużynie wpływa na przyspieszone wręcz poznawanie się osób biorących udział
w grze, a tym samym na skuteczną ich integrację. Gra zatem – niezależnie
od innych postawionych jej celów– bardzo często doprowadzi też do zwiększenia integracji, a to z kolei zbuduje zaangażowanie i motywację. Jeżeli
osoby biorące udział w grze poczują się ze sobą komfortowo, lepiej poznają
swoje możliwości oraz ograniczenia, to większe są szansę na to, że wspólnie będą podejmować inicjatywy na rzecz swoich społeczności lokalnych.
Zawsze łatwiej w takich sytuacjach działać, gdy wiemy na kogo i kiedy możemy liczyć.

cele
GIER

diagnostyczny
testujący
edukacyjny
integracyjny

W trakcie gier często wyłaniają się określone role, jakie poszczególne osoby
odgrywają w grupie. To zatem także szansa na zaistnienie liderek/liderów
grup społecznych, a także na powstanie i utrwalenie się zasad współpracy,
które mogą być wykorzystane po zakończeniu gry, w realnym działaniu.
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Dodatkowo, oprócz wskazanych powyżej celów, warto zwrócić uwagę na jeszcze dwie cechy charakterystyczne dla gier, które wpływają na zaangażowanie
i motywację uczestniczących w nich osób:
Gra pozwala zaistnieć jednostkom.
Gra sprzyja lepszemu poznaniu siebie, swojego potencjału, wyznawanego
systemu wartości, sposobu budowania relacji/komunikacji z innymi, sposobu prowadzenia negocjacji. Każda osoba uczestnicząca ma szansę wykazać
się w określonych sytuacjach, pokazać swoje mocne strony, swój potencjał,
sprawdzić się we współpracy z innymi. To powoduje, że wszystkie osoby
mogą się od siebie uczyć, wzajemnie się wspierać. Każda osoba stymuluje tym
samym budowanie określonego potencjału grupy jako całości. W ten sposób
udział w grze zaspokaja wiele potrzeb społecznych, co także przekłada się
na motywację i zaangażowanie do działania, które może być wykorzystane
w późniejszym działaniu.
Gra wciąga uczestniczki/uczestników w swoją wykreowaną
rzeczywistość.
Ciekawa fabuła, w której gra jest osadzona, pełne wyzwań zadania do realizacji, role do wcielenia się przez osoby uczestniczące, propozycje dodatkowych
trudności i barier koniecznych do pokonania, pakiet konkretnych rekwizytów
do wykorzystania, zasady prowadzenia gry czy wreszcie sposób punktowania/oceniania na podstawie decyzji podejmowanych przez osoby uczestniczące. Wszystko to sprzyja większemu zaangażowaniu, a także dostrzeganiu
złożonych, wielowymiarowych zjawisk w obszarze przestrzeni społecznych.
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Gra
strategiczna

– innowacyjna metoda animowania
aktywności społecznej

Gra strategiczna opracowana przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich
PLinEU to odpowiedź na wyzwanie związane ze skutecznym angażowaniem
oraz motywowaniem lokalnych społeczności w proces brania odpowiedzialności za jakość życia społecznego w swoim najbliższym otoczeniu.
Gra ta adresowana jest do przedstawicielek/przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz liderek/liderów lokalnych zaangażowanych w życie swojej społeczności lokalnej. Proponowana gra jest zarówno innowacyjna, jak i praktyczna. Innowacyjność ta dotyczy samej metody
angażowania uczestniczek/uczestników w planowanie oddolnych inicjatyw
lokalnych. Praktyczny wymiar obejmuje z kolei wprowadzenie elementów realnych trudności i wyzwań, z jakimi niejednokrotnie należy się zmierzyć, podejmując się realizacji inicjatyw o charakterze lokalnym.
Gra została przetestowana w grupie kobiet z miejscowości Zawoja. Brały one
udział w cyklu szkoleń, których celem była ich integracja, a w dalszej kolejności
przygotowanie do zawiązania grupy nieformalnej zainteresowanej realizacją
oddolnych inicjatyw lokalnych, odpowiadających na potrzeby tej konkretnej
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grupy osób. Gra strategiczna stanowiła zwieńczenie procesu edukacyjnego.
Była formą weryfikacji, na ile uczestniczki przyswoiły sobie wiedzę oraz umiejętności przekazywane w ramach szkolenia. Okazała się także być ważnym
czynnikiem wzmacniającym poczucie własnej wartości oraz uświadomienia
sobie zakresu posiadanych i zinternalizowanych kompetencji.
Osoby zainteresowane wykorzystaniem niniejszej gry w ramach swojej aktywności społecznej lub zawodowej mogą otrzymać licencję od Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU, umożliwiającą korzystanie z opracowanych już narzędzi edukacyjnych. Przyznanie licencji wiąże się z otrzymaniem
płyty CD, która zawiera zestaw materiałów trenerskich niezbędnych do przeprowadzenia serii szkoleń tematycznych wspierających realizację oddolnych
inicjatyw lokalnych. Materiały te zostały przygotowane z myślą o osobach,
które chcą angażować inne osoby na rzecz rozwiązań przyjaznych społeczności lokalnej. Mając na uwadze, że mogą być to zarówno osoby, które posiadają
doświadczenie w pracy grupowej (np. związane z prowadzeniem szkoleń), jak
i takie, które mają przede wszystkim zapał i chęć działania w tym zakresie,
niekoniecznie jednak poparte wieloletnim doświadczeniem trenerskim – materiały zawierają pełen zestaw informacji niezbędnych do realizacji poszczególnych modułów szkoleniowych.
W materiałach znajduje się propozycja programów szkoleniowych, których
zakres tematyczny jest niezbędny do procesu planowania i realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. Co ważne, zakres tematyczny szkoleń opiera się na
założeniu, że charakter i zakres inicjatyw lokalnych wynikać ma bezpośrednio z potrzeb oraz obszarów problemowych zidentyfikowanych przez osoby
biorące udział w szkoleniach. Takie podejście sprzyja faktycznemu angażowaniu się osób w działania na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto pozwala
w sposób obiektywny, choć i krytyczny, spojrzeć na potencjał tkwiący nie tylko w społeczności lokalnej, ale i osobach deklarujących chęć angażowania się
w oddolne inicjatywy.
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Każdy z proponowanych modułów opisany jest wedle identycznego schematu. W opisie poszczególnych szkoleń znajdują się podstawowe założenia
metodologiczne oraz organizacyjne. Kluczową część opisu każdego szkolenia
stanowi instrukcja trenerska, wskazująca jak – krok po kroku – angażować
osoby uczestniczące w przebieg szkolenia. Na instrukcję tę składają się zarówno szczegółowe opisy ćwiczeń, jak i propozycja podsumowania i omówienia poszczególnych modułów. Dodatkowo do każdego ze szkoleń dołączona
jest propozycja arkusza, tj. materiału dla osób uczestniczących. W nim uczestniczki/uczestnicy mogą odnotowywać wyniki swojej pracy indywidualnej lub
prac grupowych proponowanych w ramach szkolenia.
Proponowany pakiet edukacyjny zawiera następujące
szkolenia tematyczne:
1. Szkolenie „Rozwój osobisty”
2. Szkolenie „Kompetencje społeczne”
3. Szkolenie „Tworzenie grupy nieformalnej”
4. Szkolenie „Realizacja oddolnych inicjatyw lojalnych”
5. Szkolenie „Współpraca partnerska”
6. Gra strategiczna.

Celem szkolenia „Rozwój osobisty” jest wspieranie motywacji uczestniczek/
uczestników szkolenia do realizacji własnych oddolnych inicjatyw w swoich
społecznościach lokalnych. W ramach szkolenia szczególna uwaga została
zwrócona na zwiększenie świadomości uczestniczek/uczestników w zakresie
indywidualnych wartości i priorytetów życiowych, które równocześnie często
powiązane są z zakresem oraz charakterem ich aktywności społecznej. Część
szkolenia poświęcona jest także identyfikacji własnych potencjałów, które
mogą być wykorzystane w ramach społecznego angażowania się na rzecz
swojej społeczności lokalnej.
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Kolejne szkolenie – „Kompetencje społeczne” – to moduł zachęcający do
identyfikacji, analizy oraz przećwiczenia kompetencji społecznych przydatnych przy realizowaniu oddolnych inicjatyw lokalnych. W szczególności na
kompetencje te składa się umiejętność autoprezentacji oraz prezentacji. Dodatkowo szkolenie daje możliwość przećwiczenia umiejętności skutecznego
komunikowania się w trudnych sytuacjach, jakie mogą pojawić się w zespole
wspólnie realizującym oddolną inicjatywę lokalną.
Celem szkolenia „Tworzenie grupy nieformalnej” jest przygotowanie uczestniczek/uczestników szkolenia do realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych
w ramach grup nieformalnych. W trakcie szkolenia osoby uczestniczące mają
możliwość zainspirować się do działania poprzez poznanie dobrych praktyk
związanych z realizacją tego typu inicjatyw przez grupy niesformalizowane.
Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest jednak procesowi tworzenia się
grupy nieformalnej zainteresowanej podejmowaniem działań ukierunkowanych na własne potrzeby i oczekiwania. Dodatkowo szkolenie sprzyja rozpoczęciu pracy nad planowaniem własnych inicjatyw, odpowiadających zarazem
na specyficzny problem czy potrzebę o charakterze lokalnym.
Celem szkolenia „Realizacja oddolnych inicjatyw lojalnych” jest wsparcie
uczestniczek/uczestników w procesie planowania działań metodą projektową
oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawną realizację zaplanowanych przez siebie inicjatyw. W trakcie szkolenia szczególna
uwaga jest zwrócona na szeroko rozumiane zasoby, niezbędne do realizacji
inicjatyw o charakterze lokalnym.
Kolejny moduł tematyczny – „Współpraca partnerska” – sprzyja przygotowaniu uczestniczek/uczestników szkolenia do skutecznego definiowania oraz
pozyskiwania do współpracy partnerów, którzy mogą wesprzeć ich lokalne
inicjatywy. Cel ten realizowany jest poprzez zwiększenie umiejętności identyfikacji partnerów, a także umiejętności analizy ich potencjału w ramach pla29

nowanej współpracy. Osoby uczestniczące w szkoleniu wyposażone zostaną
także w wiedzę dotyczącą zasad budowania długofalowych relacji z partnerami i kolejnych etapów procesu współpracy. Ważnym elementem szkolenia jest
przećwiczenie umiejętności komunikacyjnych z zakresu zapraszania partnerów do współpracy, tj. składania oferty i negocjowania warunków współpracy.
Istnieje tutaj pełna dowolność w zakresie korzystania z poszczególnych modułów szkoleniowych. Wybór określonych zakresów tematycznych powinien
wynikać z poznania specyfiki oraz potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, tj.
uczestniczek/uczestników szkolenia. Możliwa jest zatem organizacja wszystkich modułów tematycznych, zwłaszcza dla osób, które dopiero odkrywają w sobie potencjał liderski oraz nie mają dużego doświadczenia w zakresie
realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. Równocześnie, w przypadku grupy
osób posiadających określony profil kompetencyjny, można zdecydować się
na wybór określonego modułu szkoleniowego, stanowiącego uzupełnienie
brakującej wiedzy i umiejętności osób z grupy.
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REKOMENDACJE – skuteczna realizacja gry strategicznej
Poniżej znajdują się uwagi i rekomendacje, które mogą okazać się niezwykle
istotne przy podejmowaniu decyzji związanej z pracą w oparciu o proponowane materiały. Rekomendacje odzwierciedlają przede wszystkim refleksje i uwagi osób zaangażowanych w proces opracowywania oraz testowania
gry strategicznej. Z rekomendacji tych skorzystać mogą także osoby, które
w ramach animacji społecznej często sięgają po mniej standardowe metody
i narzędzia. Mogą być one inspirujące, wskazując obszary, w których można
urozmaicić stosowane rozwiązania, zwiększając ich atrakcyjność dla potencjalnych odbiorczyń/odbiorców.
1. Realny problem.
Proponowana gra ma zastosowanie w przypadku występowania realnego
problemu związanego z niskim zaangażowaniem w aktywność społeczną
przez mieszkanki/mieszkańców danej społeczności. Przyczyny tej sytuacji
mogą być różne. Z jednej strony może to wynikać z braku identyfikacji mieszkanek/mieszkańców z miejscem, gdzie żyją oraz brakiem gotowości brania
przez te osoby odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. Równocześnie problemem może być sytuacja, kiedy mieszkańcy/mieszkanki chcą
aktywnie działać na rzecz swej społeczności, ale nie posiadają kompetencji
w tym zakresie. W obydwu prezentowanych wyżej sytuacjach narzędziem
pomocnym w niwelowaniu tak zidentyfikowanych problemów jest niniejsza
gra. W pierwszym przypadku sprzyja ona kształtowaniu proaktywnej postawy i zwiększeniu motywacji do działania. Z kolei w drugim przypadku –
sprzyja nabyciu konkretnych umiejętności, kluczowych dla realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych.
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2. Korzyści związane z udziałem w grze.
Osoby odpowiedzialne za organizację gry muszą mieć jasność co do celu, jaki
sobie stawiają w związku z organizacją gry. Korzyści te muszą być określone
dość racjonalnie, wskazując faktyczną, realną do osiągnięcia wartość dodaną
związaną z organizacją tego wydarzenia. Nie można jednak zapomnieć o korzyściach dla osób uczestniczących w grze. Również one powinny być jasno
zidentyfikowane. Ważne, aby wskazywały konkretną wiedzę czy umiejętności, które będą mogły nabyć uczestniczki/uczestnicy gry. Korzyści te mogą się
różnić w zależności od tego, kto jest tzw. personą, czyli potencjalną uczestniczką/potencjalnym uczestnikiem gry. Inne kwestie będą postrzegane jako
korzyść, jeżeli w grę zaangażujemy młodzież, inne z kolei jeśli osobami w niej
uczestniczącymi będą doświadczone liderki czy animatorzy lokalni z wieloletnim doświadczeniem.
3. Rekrutacja.
Planując przeprowadzenie gry należy mieć jasność, kto dokładnie będzie zapraszany do udziału w niej. Z jednej strony mogą być to dość homogeniczne
grupy (np. młodzież, seniorzy, działaczki/działacze organizacji pozarządowych, sołtyski/sołtysi). Równocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w grze
wzięły udział zróżnicowane osoby. Warto tutaj jednak zadbać, aby był element
je łączący. Może być to więc grupa osób zainteresowana rozwiązaniem określonego problemu czy realizacją konkretnej inicjatywy lokalnej, czy też grupa
osób dopiero zaczynająca swą przygodę w obszarze animacji społecznej.
4. Warunki lokalowe.
Przeprowadzenie gry wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich
warunków lokalowych. Sala, w której realizowana jest gra powinna być na tyle
duża, aby zapewnić swobodną pracę wszystkim drużynom. Drużyny pracujące nad wykonaniem poszczególnym zadań nie powinny sobie wzajemnie
przeszkadzać, ani też mieć możliwości podglądania czy podsłuchiwania jak
przebiega praca w innych drużynach.
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Wyzwaniem dla realizacji opisywanej gry jest relatywnie mała sala szkoleniowa. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby sala szkoleniowa wykorzystywana
była na potrzeby przekazywania instrukcji czy informacji na temat przyznawanych punktów lub sprawności. Prace poszczególnych drużyn zorganizowane mogą być w odrębnych pomieszczeniach. Dla osób prowadzących jest
to jednak dodatkowe wyzwanie związane z koordynacją czasu oraz przebiegu
prac w poszczególnych drużynach.
5. Liczebność drużyn i osób w drużynach.
Gra zawiera w sobie wątek rywalizacji. Oznacza to, że należy stworzyć warunki sprzyjające realnej konkurencyjności oraz poczuciu wyzwania związanego
z chęcią wygrania z pozostałymi drużynami. Najbardziej zasadne wydaje się
zatem utworzenie 4-5 drużyn rywalizujących ze sobą o zwycięstwo. Mniejsza
liczba drużyn zmniejsza dynamikę prac, w mniejszym stopniu działa dopingująco na osoby biorące udział w grze.
W grze ma również znaczenie liczba osób tworzących drużynę. Rekomendacja
dotyczy składu 3 lub 4-osobowego. Taka liczba zapewnia odpowiednią dynamikę pracy oraz wnosi różnorodność do pracy zespołowej. Zarazem grupa nie
jest zbyt liczna, dzięki czemu każda z osób ma realny wpływ na przebieg pracy
w grupie.
6. Instrukcja.
Zasady i reguły gry powinny być przedstawione na samym jej początku. Bezwzględnie należy się tutaj upewnić, czy są one czytelne i jednoznaczne dla
wszystkich uczestniczek/uczestników. W ramach poszczególnych rund, które
wiążą się z konkretnymi zadaniami, należy nie tylko przedstawić instrukcje,
ale dodatkowo przekazać ją w wersji drukowanej poszczególnym drużynom.
Dzięki temu wszystkie drużyny pracują w oparciu o identyczne wytyczne.
W każdej chwili mogą one zweryfikować, czy ich praca stanowi odpowiedź na
wyzwanie, które zostało im postawione.
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7. Trudność zadań a osoby biorące udział w grze.
Poziom trudności zadań powinien być dostosowany do kwalifikacji i kompetencji osób biorących udział w grze. Nie oznacza to, że należy modyfikować
instrukcję w zależności od tego, kto bierze udział w grze. W sytuacji, gdy grupę
osób biorących udział w grze stanowią osoby, które nie mają większego doświadczenia w zakresie realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych, należy zaakceptować fakt, że skala proponowanych rozwiązań czy jakość wykonywanych
zadań może znacząco odbiegać od tych, jakie byłyby wykonywane w grupie
osób posiadających wieloletnie doświadczenie w animacji lokalnej. Punktem
odniesienia nie powinny być wyłącznie inne drużyny. W odniesieniu do wyników ich prac przyznawane są punkty oraz poszczególne sprawności.
Powyższe założenie wiąże się jednak z dość istotną kwestią. Po raz kolejny
pojawia się tutaj kwestia rekrutacji. Warto zadbać zatem, aby osoby biorące
udział w grze miały porównywalny poziom doświadczenia w zakresie realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych albo o to, aby wszystkie drużyny posiadały podobny potencjał (np. każda z drużyn ma w swoim składzie bardziej
doświadczone osoby). W przeciwnym razie może znacznie się zmniejszać poczucie zaangażowania i motywacji do działania ze strony osób posiadających
mniejszą wiedzę czy doświadczenie. Należy zatem stworzyć warunki dające
im realną szansę na wygraną, pomimo tego, że dotychczas nie angażowały się
w aktywności o charakterze społecznym.
8. Czas.
Kontrola czasu związanego z przeprowadzeniem poszczególnych rund i zadań
to bardzo istotna kwestia związana z przeprowadzeniem gry. W instrukcji dotyczącej przeprowadzenia gry zawarte zostały informacje określające wymiar
czasu jaki niezbędny jest do realizacji poszczególnych etapów gry. Niemniej
jednak, każda przeprowadzona gra ma swoje tempo, indywidualną dynamikę,
która jest naturalną konsekwencją doboru osób biorących w niej udział.
Zadaniem osoby prowadzącej grę jest kontrola czasu. W przeciwnym razie
nie zostaną przeprowadzone poszczególne rundy, które odzwierciedlają etapy
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realnych działań związanych z realizacją oddolnej inicjatywy lokalnej. Osoba
prowadząca ma jednak możliwość wpływu na prace grup poprzez ograniczanie liczby zadań do wykonania w ramach jednej rundy.
9. Zdrowa rywalizacja.
Rywalizacja podnosi poziom adrenaliny, zachęcając do zwiększonego wysiłku w ramach wykonywanych zadań. Rywalizacja ta musi być jednak oparta
na zdrowych i sprawiedliwych zasadach. Zrozumiałe jest, że drużyny, dzieląc
się na forum wynikami swojej pracy, będą dążyć do tego, aby przedstawić je
w sposób jak najbardziej atrakcyjny. Może się zdarzyć, że drużyny będą „urozmaicać” wyniki prac o pomysły przedstawione przez drużyny, które prezentowały się wcześniej. W tym celu warto zapraszać do dzielenia się wynikami prac poszczególne drużyny wedle ustalonej na początku kolejności. Jeżeli
w ramach pierwszej rundy wyniki prac są przedstawiane przez jedną z drużyn,
oznacza to automatycznie, że kolejna prezentacja należy do drużyny obok.
W kolejnej rundzie drużyna obok rozpoczyna prezentacje wyników swojej
pracy, przekazując dalej głos trzeciej drużynie. Dzięki temu usystematyzowany zostaje sposób prezentowania wyników swoich prac przez drużyny.
W sposób analogiczny należy postępować w przypadku przyznawania punktów i sprawności. Zmniejsza to ryzyko związane ze strategicznym podejście
do przyznawania punktów poszczególnym drużynom.
10. Ocena oraz informacja zwrotna.
Drużyny – a nie osoby prowadzące – mają realny wpływ na wynik ostateczny
gry. Każda z drużyn przyznaje bowiem punkty, oceniając jakość wykonania zadań przez konkurencyjne drużyny. Osoby prowadzące pełnią tutaj jednak bardzo istotną rolę. Ich zadaniem jest dbanie o to, aby przy okazji przyznawania
punktów odpowiednio uzasadniać swą ocenę. Należy tutaj zadawać konkretne
pytania, wskazujące na to, dlaczego dokładnie ta drużyna została wyróżniona
większą ilością punktów od pozostałych (np. co przykuło waszą uwagę? co
wam szczególnie się spodobało? dlaczego było to dla was ważne?). Drużyna
otrzymująca punkty powinna mieć jasność, z jakiego tytułu je otrzymuje, co
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było mocną/słabą stroną proponowanych rozwiązań. Osoba oceniająca powinna wspierać informacje zwrotne o pozytywnym zabarwieniu. Warto zatem
skupiać się na tym, co było wyjątkowo udane, a nie na tym, co zostało źle zrobione przez drużynę.
Osoby prowadzące mają możliwość przyznawania sprawności. Sprawności te
nie wpływają na ostateczny wynik gry. Niemniej jednak dostarczają one ciekawej informacji zwrotnej o charakterze jakościowym na temat pracy poszczególnych drużyn. Przyznawanie sprawności działać może motywująco na te
drużyny, które co prawda nie mają szans na znaczną przewagę liczbową nad
innymi drużynami, ale mają inne zasoby, które również są niezbędne dla skutecznej realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych.
11. Podsumowanie wyników gry.
Gra daje możliwość wyłonienia drużyny zwycięskiej. Równocześnie została
ona skonstruowana w taki sposób, że wszystkie osoby są w pewnej mierze
wygranymi. Jest to możliwe dzięki przyznawanym sprawnościom, które pozwalają zidentyfikować ważne zasoby i potencjały, którymi dysponują poszczególne grupy. Przyznane sprawności odzwierciedlają specyfikę grupy,
pozwalając zarazem określić, na czym polega jej słabość, czyli o osoby z jakim
potencjałem grupa powinna być uzupełniona, aby sprawniej i efektywniej planować realizacje oddolnych inicjatyw lokalnych.
12. Omówienie przebiegu gry.
Podsumowanie gry sprowadzające się wyłącznie do przedstawienia wyników
gry jest niewystarczające. Warto zadbać o to, aby osoby biorące udział w grze
miały możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami czy refleksjami związanymi z tym udziałem. Z jednej strony należy zachęcać do dyskusji na temat
pracy zespołowej w poszczególnych drużynach, szczególnie zwracając uwagę
na trudności i wyzwania związane ze współpracą z innymi osobami i relacje
interpersonalne. Zarazem nie należy tracić z oczu osobistych refleksji odnośnie własnego stylu pracy czy mocnych i słabych stron, które uczestniczkom/
uczestnikom udało się zidentyfikować w wyniku udziału w grze.
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13. Przygotowanie osoby prowadzącej.
Planując przeprowadzenie gry, należy pamiętać o ogromnej roli, jaką w jej trakcie odgrywa osoba prowadząca. W zależności od tego, w jakiej konwencji gra
jest osadzona, a także jakie są jej cele, bardzo ważne jest, aby osoba ta miała odpowiednie przygotowanie, doświadczenie czy wiedzę. Jeżeli gra przede
wszystkim wiąże się z aspektem edukacyjnym, osoba ją prowadząca powinna
być ekspertką/ekspertem w tym temacie. Jeżeli gra ma cel integracyjny, osoba prowadząca powinna mieć wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie. Reasumując, osoba prowadząca powinna czuć się kompetentna i przygotowana
analogicznie do celu, jaki sobie stawia w związku z przeprowadzeniem gry.
14. Proces grupowy.
Uczestniczki/uczestnicy w trakcie gry wchodzą między sobą w interakcje.
Obejmują one nie tylko prace w ramach swoich drużyn, ale także relacje pomiędzy konkurującymi między sobą drużynami. Czasami poziom emocjonalności i przeżywania związany z przebiegiem gry może być wysoki . Dlatego też
ważne jest, aby osoba prowadząca miała wiedzę z zakresu specyfiki procesu
grupowego, jego cech charakterystycznych, umiała je poprawnie rozpoznawać i odpowiednio na nie reagować. Szczególnym wyzwaniem będą konflikty,
których prawdopodobieństwo wystąpienia jest dużo większe niż w przypadku
konwencjonalnych form szkoleniowych. Racjonalne i sprawne przejście przez
kryzys może umocnić grupę, zignorowanie sytuacji konfliktowych może natomiast spowodować wycofanie się niektórych uczestniczek/uczestników czy
wręcz ugruntowanie przekonania, że współpraca z innymi jest za trudna, ponieważ wywołuje zbyt dużo negatywnych emocji. Wówczas udział w grze zadziała odwrotnie od zamierzonego – zniechęci do podejmowania współpracy
w drużynie, obniży aktywność społeczną. Dlatego też osoba prowadząca grę
powinna posiadać dużą sprawność w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów i w odpowiednim kierowaniu procesem grupowym.

37

Osoby zainteresowane otrzymaniem licencji umożliwiającej pracę
w oparciu o powyżej wskazane materiały zapraszamy do kontaktu
z naszym Stowarzyszeniem:
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
plineu@plineu.org, tel. 12 411 05 24

