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Бихте ли искали да повишите информираността на младите
хора относно ситуацията, предизвикателствата и потенциала
на уязвимите групи? Трудно ли намирате случаи, в които
младежите могат да се срещнат с уязвими хора или с такива,
които ги вдъхновяват за активно гражданство? Срещате ли се
с младежи, които отказват членовете на някои уязвими групи
или използват реч на омраза срещу тях? Мислите ли, че
отношението им трябва да се промени?
Често ли установявате, че традиционните инструменти за
повишаване на чувствителността и информиране на младите
хора за социални проблеми и уязвими групи не могат да
предизвикат интереса им, а понякога младежите, които се
противопоставят на “различни хора”, стават още по-враждебни
към тях ? Чувате ли изказвания на млади хора относно
грешките или опасността от различни уязвими групи мигранти, които крадат работни места, ЛГБТ лица, които
злоупотребяват с други хора или роми, които трябва да са
престъпници?
Виждате ли много млади хора, които са във „виртуална
реалност“, които са по-ентусиазирани за игрите, отколкото за
реалната си социална среда? Срещате ли млади хора, които
не се интересуват от програмата в училище, но са много
ангажирани и активни, когато могат да играят в екип
(например в спортна дейност)?
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Страхувате ли се, че дори студентите, които са успешни в
училище, може да не са достатъчно добри в сътрудничеството и
въпреки широките си познания им липсват много практически
умения? Че дори онези, които получават добри оценки в
училище, не могат наистина да дебатират въз основа на
рационални аргументи, уважавайки позицията на другите?
Липсват ли ви ситуации, в които младите хора биха могли да
натрупат опит и да станат по-добри по теми като работа в екип
или активно гражданство? Липсват ли ви неформални
образователни методи, които могат да надграждат разнообразни
силни страни на група млади хора?
Искате ли да бъдете част от промяната ?
Работите с млади хора с любопитство и творчески аспекти?
Харесвате иновативни инструменти и експерименти? Обичате ли
изненади, тайни и игри?
В случай, че отговорите ви са главно „Да“, не се колебайте да се
запознаете с методологията на социалните детективни игри на
теория и практика! Приятно приключение в четенето и
експериментирането!
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Съдържание

I. Иновативни образователни
методи, от които можем
да се научим
Детективските игри са много гъвкав и разнообразен метод, както
ще видите по-нататък, така че можете да използвате много
инструменти и аспекти от други неформални образователни
методи. Събрахме няколко примера, които съдържат интересни
инструменти и аспекти, които може да използвате и в
детективска игра.
Игри:
Тъй като методът на детективската игра се основава на
игровизацията, можем първо да разгледаме игрите, които
служат като инструменти на неформалното образование като
цяло.
Хората са емоционални същества. Рационалните фактори са
само 30% от причините за нашите решения и дейности, докато
емоционалните фактори са 70%. Поради това е важно да се
наблегне на начините, по които можем да емоционално да
въвлечем тези, с които искаме да работим посредством
методите на неформалното образование. Друг важен аспект e,
че естествено предпочитаме забавни и радостни ситуации
(напр.: игри), пред такива, които не са забавни (напр. помнене и
фокус по време на лекция).
В една игра можем да излезем от нормалния си контекст и роля
и да пробваме въображаеми или алтернативни контексти и
ситуации. Обикновено харесваме да побеждаваме и поради това
е лесно да сме мотивирани по време на игра, където можем да
спечелим.
В игрова ситуация човек може да приеме, че сега не е
16-годишен ученик а рицар, моряк или пък член на уязвима
група. Ако приема, че моята роля е променена, отношението ми
към дадената група по време на играта се променя, тъй като
вече няма да говоря за „тях“, а за „нас“. Тук се поставя голям
акцент върху вътрешната гледна точка и конкретните
обстоятелствата, които карат човек да действа по един или друг
начин. Това е от изключителна важност, тъй като много хора с
негативно отношение към различни социални групи откриват, че
именно те са причината за настоящата ситуация на уязвимата
група.
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Гледайки отстрани хората често смятат, че
поведението/ситуацията на даден човек може да се обясни с
характеристики и черти на неговата (уязвима) социална група.
Лесно е да намерим външни причини, когато трябва да говорим
за собствените си решения, ситуации и дейности.
Ако поставим играчите в обувките на човек от различна
социална група, те имат възможност да разберат и съпреживеят
тази реалност и да съчувстват много по-лесно, отколкото когато
наблюдават дадената група от страни. Когато искаме да
спечелим в игра сме по-активни, което прави емоционалното ни
участие по-силно. Можем да видим и оценим външните условия,
които могат да бъдат проектирани в игра, подобна на
реалността. Междувременно виждаме важността на нашите
дейности и решения, защото често от тях зависи дали ще
спечелим. Чрез този игрови преживелищен модел може да се
изследва и види вътрешния аспект и участниците да бъдат
стимулирани да мислят за различни възможности и да
предприемат всички дейности, които “героя им” може да
извърши.
Друго важно нещо е, че в играта има и други участници, така че
въпросите за сътрудничество или конкуренция също имат
значение, което е основа на активното гражданство.
Бордови игри
Има настолни игри, при които играчите трябва да са на мястото
на представители на уязвима група (ученици в неравностойно
положение или хора, живеещи в бедност в отдалечени села) или
експерти, работещ с тях (напр .: наставници). Всички участници
получават много информация и личен (игрови) опит относно
дадената група или социален проблем. Играчите, които смятат,
че вината дадена група да е в затруднено положение е тяхна,
могат да преразгледат своята гледна точка, изпитвайки всички
обективни трудности, с които някой от групата трябва да се
сблъсква в ежедневието си. Една от чешките практики („Път от
гетото“) се фокусира върху темата как човек може да промени
живота си, ако е роден в гетото и какви обективни пречки трябва
да премине. В унгарската „менторска игра“ участниците се
изправят пред предизвикателствата на професионалиста,
помагащ на уязвимите групи.
Важен аспект в дизайна на всяка игра е тя да не е твърде лесна,
защото тогава никой не е мотивиран да я вземе на сериозно и
да се включи дълбоко, или твърде трудна,
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защото по този начин повечето от хората биха се отказали от
нея, и те биха получили отрицателен опит вместо опит за успех.
Тъй като положителните преживявания в игрите могат да окажат
добро влияние върху нагласите и поведението на участниците в
подобни реални ситуации, някои са проектирани по такъв начин,
че уязвимият характер да постигне целите си. Други игри са
по-строги и трудно дават възможности за победа. Например
унгарският „Социопол“ показва, че в дълбока бедност в малко
селце, далеч от каквото и да било, дори да взeмете най-добрите
решения, все още не можете да живеете от доходите си и така
или иначе попадате в спирала.
Този вид шокиращи ситуации са полезни по отношение на
повишаването на осведомеността. Участниците, които смятат,
че бедните хора са отговорни сами за бедността си, могат да се
сблъскат в играта, че в някои ситуации е много трудно да се
постигне нещо друго, освен бедност. И положителна, и
отрицателна развръзка от играта може да има добър
образователен ефект, но задължително трябва да се съобразят
потребностите на целевата група, както и целите на
обучителния процес и други обстоятелства.
Друга причина настолните игри да са добри инструмент е, че с
тях група млади хора започват да общуват и сътрудничат
помежду си, което може да бъде продължено и след това.
Онлайн игри
Младите хора прекарват все повече време в интернет. Често е
предизвикателство за обучителите и младежките работници да
се свържат с тях офлайн и да правят с тях нещо заедно например да играят настолни игри.
В онлайн игрите участниците могат да имат роли и това е
чудесен начин да се достигне до онези, скрили се зад
компютрите или мобилния си телефон. В българската Толерадо
участниците избират измежду четирима правозащитни активисти
(Махатма Ганди, Мартин Лутер Кинг, Аун Сан Су Ки и Андрей
Сахаров) и отговарят на въпроси, свързани с правата на човека.
Чрез играта участниците могат освен да получат информация за
даден проблем да се ангажират лично. Посочената по-горе
чешка игра „Път от гетото“ също има онлайн версия.
Онлайн игрите предоставят възможности както за
самостоятелна игра, така и в екип. Събирайки играчите в
платформата, тази връзка може да бъде допълнително развита
след края на играта.
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Недостатък на онлайн игрите е, че се нуждаят от доста скъпи
визуални и технически ресурси. Продуктът трябва постоянно да
се актуализира, тъй като тенденциите в онлайн игрите се
променят много бързо, а игрите трябва да бъдат достатъчно
атрактивни, за да достигнат до хората в дългосрочен план.
Предимството на тях обаче е, че можете да достигнете до
млади хора, които живеят далеч от вас, без логистични
предизвикателства.
Интерактивни театрални игри
Освен онлайн игри някои настолни игри са разработени като
интерактивен театър. В случая на Социопол играчите посещават
театрални представления, където актьори играят главните герои
на играта, междувременно малки групи от публиката са
различните семейства, живеещи в селото, които се опитват да
оцелеят от един ден до друг. Те са изправени пред множество
ситуации, при които трябва да вземат различни решения - напр.
закупуване на нови обувки или очила за децата, искане на заем
и т.н. Освен собствените си дейности и решения, те могат да
следват сцени, които се играят от актьорите, и които им дават
представа за типичните ситуации на целевите групи. Такива
игри включват не само участници, но и членове на целевите
уязвими групи, чието присъствие прави ситуацията
по-достоверна.
Освен интерактивните театрални постановки, фокусирани върху
пиесата, играта има и други разновидности. Например
ситуацията може да бъде разгледана от публиката, която може
да даде аргументи и предложения за някои от героите, или
някой ще скочи в роля и да покаже какво би направил на
мястото на уязвимия човек. Подобни ситуации развиват
уменията за критично мислене, комуникация и дебати на
участниците. Методът Forum Theatre използва такива техники,
за да даде увластява уязвими групи срещу потискащи
действащи лица или режими. Тези подходи са много полезни,
тъй като участниците могат да моделират типични ситуации и да
експериментират с начини за потенциално успешно справяне
със случаи на потисничество, реч на омраза и т.н.
Тематични пешеходни турове
Повечето от младите хора обичат да се мотаят по улиците
много повече, отколкото да стоят в класните стаи, особено
когато има хубаво време.
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Тематичните пешеходни турове се възползват от това
предпочитание и носят образованието на открито. Вместо да
останат в стая и да говорят за ромите или старите еврейски
общности, фондациите Uccu и Zachor канят младите хора на
пешеходна обиколка в своите градове. Младите гидовете
говорят за миналото и настоящето до сградите, където са
живели важни хора или където са се случвали исторически
събития. По-лесно е да си представим положението на хора,
чиито къщи можем да видим и е по-лесно да се свържем с
исторически епохи и далечни хора, когато можем да намерим
нещо общо - те са живели в същия град и използвали същите
улиците, както ние. А тези улици могат да имат много мистерии
и тайни, които можем да открием по време на подобни разходки.
Личната връзка може да стане по-добра, ако инструментите за
свързване са повече от просто места и думи. Поради тази
причина таблети, снимки, видеоклипове или звуци от стари
времена са включени в някои пешеходни обиколки като част от
преживяването. Дигиталните уреди са привлекателни сред
младите хора, така че използването на такива инструменти
може да направи образователната дейност още по-атрактивна
за младежите.
В други пешеходни обиколки също могат да бъдат посетени
някои съвременни обитатели, герои, музиканти и др. Личната
среща, да погледнеш в очите на някого, е дори по-ефективен
инструмент от това да използваш само снимки или нещо друго.
Дискусии между членове на уязвими групи и
младежи
Има многобройни методи, които се фокусират върху личната
среща и дискусии по гореспоменатите причини. Има инициативи,
при които членовете на различни уязвими групи посещават
училище и в рамките на урок учениците имат открита дискусия с
тях. Понякога те използват методи на неформално образование,
което вдъхновява младите хора да формулират своята гледна
точка или да събират аргументи за различни страни на
дилемата.
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Но основната част от подобни срещи е разказването на истории
на уязвимите гости, които говорят за своята идентичност,
предизвикателства и ценности, а студентите могат свободно да
задават въпроси. Личната история на едно човешко същество
има голям емоционален аспект върху нас. Тези дискусии са
много важни, защото много младежи рядко срещат хора с
различна религия, сексуална ориентация, са с увреждания или
друга стигматизирана група в ежедневието си и едва ли имат
възможност за открита дискусия. В случай че можете да
задавате дори провокативни въпроси и можете да получите
спокойни, достоверни отговори навреме, това може да
предотврати появата и консолидирането на отрицателни
стереотипи и предразсъдъци по отношение на дадената група.
Разбира се, когато срещнете един-двама души не виждате
цялата група. Положителните и отрицателните преживявания
могат да ви доведат до обобщения, но това все пак е добра
база за по-нататъшно обсъждане на дадената група и тема сред
младежи.
Основният момент на този метод е, че дори учениците да казват
критични, стереотипни неща или имат провокативни въпроси,
„гостът“ трябва да остане спокоен и да уважава участниците. За
да се постигне това е важно да подготвите гостите за тежки
ситуации. Те трябва да са сигурни в своята идентичност и
историите, които са готови да споделят без силно емоционално
участие, тъй като това би могло да съсипе спокойните и
уважителни разговори. Такъв подход би могъл да бъде открит и
в метода на живата библиотека, но там разговорът е
по-едностранчив, тъй като читателя задава въпроси на уязвимия
човек от „човешката библиотека“.
Не че уязвимите групи са единствените мишени за
стереотипизация. Членовете на елита също могат да бъдат. В
Кипър са проведени много срещи между политици и млади хора,
за да могат младите хора да бъдат по-информирани и
ангажирани, свързани с политиката и активното гражданство.
Политиците обикновено са непопулярни сред младите хора, тъй
като са уязвимите групи. Но в случай, че искаме да ангажираме
младежта по въпросите на социалното включване,
демокрацията или активното гражданство - личните срещи са от
значение и трябва да си говорим помежду си.
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Приобщаване на различни групи
Един от най-ефективните начини за обединяване на хора от
различни групи е чрез историята на общия успех. Пример е
инициатива на Яхт клуб Варна, където хора в неравностойно
положение плават заедно с партньор. В такова сътрудничество
трябва да се разчита един на друг. Ако дуото не съумее да
работи в синхрон, лодката трудно ще достигне до брега.
Факторите за успех са разчитане на партньора и добро
прекарване. В сътрудничеството и споделянето на опит може да
се научи много за даден човек. Когато хората преживяват
заедно и срещат реалността, а не просто зачеркват
повърхността. Ако можете да постигнете успех в рамките на
пътуване с лодка - може да действате заедно в други области на
ежедневието.
В приобщаващите дейности може на практика да се видят и
усетят силните страни на хората. Всеки човек има силни страни.
В сложни ситуации имаме нужда от разнообразни умения и
компетенции, така че има място за всеки да добави нещо за
общия успех. Има проекти, които обединяват различни групи.
Magosfa в Унгария събра деца и хора, живеещи в домове за
възрастни хора. По време на своите работни срещи членовете
на двете групи научиха нещо от фасилитаторите, както и един
от друг и докато правеха продукт в сътрудничество. Подобни
дейности служат като инструмент за създаване на положителни
преживявания и спомени за участниците.
Всяко действие, достатъчно атрактивно за участниците, е добре
като дейност - копайте градината, играйте футбол, правите
стенопис или гответе вечеря. Темите могат да бъдат всякакви,
защото повишаването на осведомеността относно различни
групи и активното гражданство е свързано с използваните
методи и преживяването. Дори ако по време на активността да
не се споменават думите „включване“ „човешки права“
„разнообразие“, приобщаващите действия водят ума в тази
посока.
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Ценности и гласове на уязвимите групи
Има инициативи, които се основават на силните страни и
предпочитанията на уязвимите групи. Има жени от ромски
произход, които обичат да готвят и така беше отворен ромският
ресторант „Kóstolda“ в Песк, Унгария. Българският мулти култи
колектив работи върху интеграцията на мигранти и бежанци,
развитието на общността и правата на човека чрез овластяване
на мигрантите чрез предлагане и популяризиране на техните
кулинарни услуги на лица, културни институти, малки и големи
компании. Аутистичното изкуство в Унгария надгражда много
специалните умения и талант на хората с аутизъм и създаде
модна марка, използвайки техните рисунки и картини. Можете да
намерите силни страни във всеки човек. Нещо, което те обичат
да правят, нещо, в което са добри и нещо, което е ценно за
мнозинството. Ако ги подкрепите в създаването на такива
продукти или услуги с добавена стойност и разпространението
им, това може да оформи образа на тяхната група сред
членовете на обществото. Междувременно хората, с които
работите, също ще се радват на заниманието.
Освен да създавате ценни услуги и продукти от уязвими хора,
не трябва да забравяте за техните гледни точки и мнения. Много
пъти говорим за уязвимите хора и не ги оставяме да говорят за
себе си. Има инициативи, които подкрепят и помагат на
уязвимите гласове да бъдат чути. Има много радиостанции,
списания, уебсайтове, блогове и др., Които осигуряват
възможност за различни уязвими групи да комуникират с други
членове на своите групи - както и с мнозинството. Гласовете на
уязвимите хора и каналите на социалните медии са много важни
инструменти на неформалното образование, които трябва да
вземем под внимание.
Други атрактивни инструменти
Освен гореспоменатите методи и инструменти можете да
използвате много други неща, които могат да бъдат
привлекателни за младите хора и които могат да развият
тяхното сътрудничество, комуникационни умения, съпричастност
или всякакви други компетентности, които са от значение за
социалното включване или активното гражданство.
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Има детективни игри, които използват инструментите на
цирковата педагогика, драматичната педагогика, историята или
нещо друго. Сигурен съм, че ако сте професионалист в някои
други области и ви харесва, ще можете да го свържете с
детективските игри. Всеки вид спорт, изкуство, литература или
наука може да бъде интересна част в сложна детективска игра.
Тъй като детективските игри могат да се съсредоточат върху
всичко, което е свързано с нашия свят, всичко от този свят може
да се появи в детективска игра.
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II. Аспекти на уязвимостта работа с уязвими колеги
Наша цел е да повишим информираността и да повлияем на
отношението към уязвимите групи чрез социалните детективски
игри. Поради това трябва да проучим основните аспекти на
уязвимостта, както и наративите и нагласите, свързани с
уязвимите групи в публичния дискурс чрез различни методи,
повишаващи чувствителността.
Считаме за уязвими групи такива фракции от обществото, които
са изложени на по-висок риск да бъдат подложени на
дискриминационни действия, насилие или други неудобства
(например икономически затруднения). Най-вече групи хора,
чието положение обикновено е по-тежко от това на останалите.
Те могат да се различават от основния поток по отношение на
техния пол (напр. жени), възраст (стари или млади хора),
произход (напр. роми, имигранти), религия (напр. мюсюлмани,
евреи), сексуална ориентация (LGBTQI) физическо или
психическо състояние (физически или психически затруднени
хора), семейно положение (напр. разведени, самотни родители)
и т.н.
Освен обективните различия между членовете на уязвимите
групи и членовете на мнозинството, свързани с
характеристиките на дадената уязвимост, трябва да разгледаме
и възприемането на уязвимите групи за себе си, които също са
важни градивни елементи на тяхната идентичност. Ние
(младежите) имаме свежи мисли и липса на опит. Ние (ромите)
имаме общности навсякъде в Европа и много пъти сме
изправени пред дискриминация. Тези възприятия включват също
положителни и отрицателни или разнообразни съдържания,
които имат важно влияние върху възприемането на собствения
ни потенциал и отношенията ни с мнозинството. Освен
вътрешните възприятия, трябва да мислим и за възприятията на
дадената група от външна точка. Мнозинството има и разбиране
за уязвимите групи, което често пъти включва и стереотипи.
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В случай че някой срещне представител на ЛГБТИ общността,
облечен по провокативен начин, или мъж мюсюлманин, който не
уважава жените като равноправни партньори, той е готов да
мисли други ЛГБТ лица или мъже мюсюлмани за подобни или
дори еднакви. Тук се запознахме с предразсъдъците, които се
характеризират със стереотипи по отношение на дадените
групи. Всеки човек има предразсъдъци и стереотипи, но, в
случай че му помогнем да е наясно с тях и му дадем
инструменти как да се справя с тях, стереотипите и
предразсъдъците не непременно диктуват отношенията между
членовете на различни групи. Ако съм наясно, че имам
предразсъдъци по отношение на старите хора, и, че не всички
стари хора са еднакви, както и че е полезно да опозная всеки
човек, преди да го преценя, мога да се запозная с възрастни
хора, които са различни от моите стереотипи, и с които мога да
имам добри отношения. Освен стереотипите на мнозинството,
има и стереотипи на членовете на уязвимите групи по
отношение на себе си, които също трябва да бъдат поставени
под въпрос. По този начин може да се развие и представата им
за себе си, техните перспективи и отношенията им с членовете
на мнозинството. Социалното включване - което е най-малкото
двоен процес - може да работи, в случай че и членовете на
мнозинството, и на малцинството, са предизвикани.
Както казахме, уязвимите групи имат обективни недостатъци.
Поради това те много пъти се считат за жертви, които трябва да
бъдат съжалявани и които не могат да направят или достигнат
толкова в живота, колкото останалите членове на обществото.
Въпреки че това отношение поражда симпатизиращо чувство,
свързано с уязвимите групи, то всъщност не води до равни
отношения към уязвимите групи, които трябва да бъдат
подкрепени по патриотичен начин. Това отношение не може да
доведе до реално включване. От друга страна, има съществува
и отношение към уязвимите групи, които не могат да приемат,
че техните недостатъци се коренят в техните обективни
социални ситуации и смятат, че положението им е по тяхна
вина. Това отношение е свързано със
социално-психологическите явления, в които обикновено
виждаме нашите действия и ситуации като резултат от
обективни обстоятелства, докато смятаме, че постъпките и
ситуациите на другите се мотивират главно от техните
собствени решения. В някои ситуации уязвимите групи не се
разглеждат само като причини за собствените си недостатъци,
но и като причини за други проблеми на обществото, дори и тези
на мнозинството. Тъй като ние сме готови да търсим външни
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В някои ситуации уязвимите групи не се разглеждат само като
причини за собствените си недостатъци, но и като причини за
други проблеми на обществото, дори и тези на мнозинството.
Тъй като ние сме готови да търсим външни причини за
трудностите в собствения си живот, уязвимите групи често се
считат за такива причини. Например, не мога да си намеря
работа заради мигрантите или трябва да плащам много данъци
заради социалната подкрепа, изплащана за уязвимите групи.
Тези механизми за изкупителни жертви са много опасни и могат
дори да доведат до геноцид на някои групи, които се смятат за
виновни.
Когато се фокусираме върху проблемите на уязвимите групи и
искаме да подкрепим тяхното включване чрез някои
неформални методи на образование, трябва да сме наясно с
предисторията на съществуващите възприятия, нагласи и
отношения, които искаме да оспорим. Както казахме, ситуациите
с жертви обикновено не са много мотивиращи за социална
активност и приобщаване, защото, в случай че дадена група се
счита за жертва, която не може да направи нищо, те могат да
бъдат съжалени, но не и считани за равнопоставени партньори,
което е основно условие за социално включване. Има
многобройни доказателства, които също показват, че пряката
намеса (в случай че просто искаме участниците в неформалната
образователна дейност да се изправят пред предразсъдъците и
стереотипите си и им казваме, че трябва да се променят) също
много пъти е непродуктивна. Нагласите на хората едва ли могат
да бъдат променени само чрез рационални аргументи и
обективни факти, което доказва трудностите пред уязвимите
хора, наличието на дискриминация и общата полза от
социалното включване.
Тъй като човешките същества са основно емоционални, техните
нагласи могат да се развият много по-ефективно когато ги
насочим към лични истории. Когато сме емоционално засегнати
от историята на един уязвим човек, това може да окаже влияние
и върху отношението ни към други уязвими хора и групи.
В такива истории, освен ситуациите на жертвите, трябва да
покажем и ценностите на дадените лица, как те са активни,
поемат отговорност, правят стъпки в посока на ценности, важни
и за нас.
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Например ЛГБТ хора, които искат да имат семейство, или
ромско дете, което иска да учи в добро училище, са
по-затрогващи от примери на дискриминация без цели,
задвижвани от ценности. Тъй като стойностите на семейството и
образованието могат да бъдат общи за различните социални
групи, тези ценности изграждат своеобразна близост между
членовете на различни фракции. Сходството е важен
инструмент, и като такъв поражда въпроса как можем да
приближим хората един до друг. По отношение на личните
истории също е важно те да не са просто шокиращи. Дори в
случай, че има много сериозна и тъжна тема, инструментът за
хумор може да помогне за приемането на темата. В случай, че
покажем само негативен аспект, участниците могат да се
затворят като психологична самозащита. Но в случай, че след
хумористична част има нещо трудно, то ще бъде по-добре
прието. Важно е също така историите да не бъдат предвидими
или дидактични, защото, ако участниците разберат края на
историята твърде рано или имат чувството, че искаме да ги
манипулираме чрез историите, те могат да се отегчат или
затворят в себе си.
Освен човешките истории, общите ценности и приликите, важно
е също да можем да се съсредоточим върху някои силни страни
на дадените уязвими лица. Можем да приемем другия човек
като равностоен партньор по-лесно, в случай че открием, че
другият също е добър (може би дори по-добър) в нещо от
самите нас. Слепите могат да ходят много по-лесно в тъмна
стая, арабите могат да приготвят вкусен кус кус, старите хора
могат да разказват интересни истории за отминали времена.
Тези силни страни могат да бъдат типични за дадената група
(както бе споменато по-горе) или само за дадения човек.
Например може да има сляп човек, който говори много добър
английски, арабин, който е перфектен инженер или възрастен
човек, който танцува фламенко.
В първия случай се съсредоточаваме върху (стерео) типичните
стойности на дадените групи, а във втория случай
подчертаваме, че всяка група е много разнообразна. И двата
аспекта са важни. От голямо значение е да не показваме всички
членове на дадената група като подобни, но също така е важно
да покажем типичните силни страни на дадената група. Ако
просто покажете много специални знаци, това не променя
общото отношение на участника към дадената група.
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Изключението е просто изключение. Но в случай, че покажете
нещо типично заедно с нещо специално (например: арабска
жена, която готви вкусен кус-кус, и, едновременно с това, е
добър инженер), показвате и разнообразието на една група, а
също и типичните положителни неща. В случай, че имате
възможност, е хубаво да покажете различни герои от една и
съща уязвима група, за да покажете многообразието и да не
предавате посланието, че всички членове на групата са подобни
на единствените, които се появиха.
Освен многообразието на уязвимите характери, е важно и
разнообразието от вътрешни и външни отношения. Опасно е,
ако показвате само отрицателни отношения между членовете на
уязвимите групи и мнозинството, защото това може да изхвърли
от разказа участниците, тъй като те не могат да се
идентифицират с разказ, където всички от мнозинството са
дискриминиращи и зли. Трябва също да разграничите
вътрешните отношения. Дори вътре в уязвимите групи може да
има напрежение и е по-истинско, ако го покажем, а не го скрием.
В зависимост от профила на играта можем да създадем и
ситуации, в които силните страни на уязвимите хора идват от
тяхната ситуация. Например участниците трябва да получат
някаква информация от тях или имат някакъв предмет, важен за
участниците. Както видяхме по-рано, личните срещи с уязвимите
хора могат да окажат много добро влияние върху нагласите на
участниците. Най-добре е, ако това са печеливши ситуации,
когато участниците и уязвимите групи също могат да спечелят
нещо от срещите.
Работа заедно с уязвимите членове на групата
Ако искате да стартирате игра или друг неформален
образователен инструмент, фокусиран върху някои уязвими
групи, не забравяйте да включите членовете или организациите
на дадената група, когато започвате планирането. Не можете да
създадете истински инструмент без аспектите на уязвимите
лица. Съществуват множество инициативи за социално
включване, доминирани само от мнозинството, които обикновено
пропускат нещо много важно, и, които говорят от
патерналистична или съжаляваща гледна точка за дадените
групи и техните проблеми. Важно е също така да включите
уязвимите лица в първата фаза, защото те могат да се въвлекат
и да се мотивират силно в процеса на реализацията, в случай
че усетят, че са били част от планирането и работят за обща
идея.
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Както казахме, личните истории и срещите с уязвими групи са
ключови инструменти за повишаване на осведомеността.
Очевидно е, че трябва да се работи с уязвими хора в хода на
реализацията. Слепите, ромите или ЛГБТ лица не трябва да се
играят от актьор или младежки работник, който няма връзка с
дадената група. Удивителното на подобни срещи е, че
участниците могат да се срещнат и да разговарят с някого,
който наистина принадлежи към дадената група. В случай че той
не е истински представител на дадената група, и останалите
части от играта лесно ще изглеждат фалшиви.
Уязвимите хора не трябва да разказват своите собствени
истории на 100%, но разказът/сценарият на играта и тяхната
реалност трябва да имат някаква връзка помежду си. Понякога
реалността се смесва с модулите за приказки в играта (напр. тя
се играе във въображаемо общество). Друг път историята на
един уязвим човек може да бъде разказана от друг, в случай че
някой не е готов да разкаже собствената си история без силни
емоции. Емоционалното участие в подобна работа е
изключително важно, но е задължително да се обмисли риска за
овладяване на ситуацията, в случай че има твърде силни
емоции от страна на уязвим човек.
Личните срещи, игри или всякакви неформални ситуации, при
които уязвимостта на лидера на модул е на фокус, могат да
доведат до провокативни или дори опасни въпроси и ситуации.
Важно е участниците да могат да попитат или да разкажат нещо,
свързано с темата - според ролите на играта - в противен
случай това не може да бъде искрена ситуация. Без искреност
оформянето на нагласите не е възможно. Поради тази причина е
важно да се работи с уязвими лица, които се чувстват
комфортно с идентичността си и са готови за провокативни или
опасни ситуации. Трябва също така да ги обучите за такива
ситуации при подготовката им, за да нямат твърде много
предизвикателства в подобни ситуации на по-късен етап, напр. в
сесия с участниците. Често пъти уязвимите хора са много
чувствителни по отношение на провокативните въпроси и
коментари, а понякога и връзката им към тяхната собствена
група или идентичност не е достатъчно силна, за да се включат
в модула. Необходима е проверка когато избирате
фасилитаторите, а също и след това, когато ги подготвяте. Дори
за много добри колеги е възможно да съществуват теми, твърде
чувствителни за тях.
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В такива случаи не трябва да се фокусирате върху тази тема
директно и в случай, че участниците въведат темата, трябва да
сте подготвени как да се справите. Не трябва да се отговаря на
всички въпроси, не трябва да се приемат всички коментари, но
така или иначе трябва да имате версии за справяне с подобни
ситуации.
Общото планиране, подготовка и реализация също са важни
инструменти за развитието и овластяването на уязвимите
колеги, които могат да получат много умения и опит, които да
използват в неформалната си образователна работа по-късно, а
също и в личния си живот при справяне с конфликтни ситуации.
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III. Обща информация за
детективски игри
Произход на детективските игри
Ловът на съкровища, като обичайна игра от миналото, е
по-ранният вариант на детективските игри. Провежда се на
някои традиционни празненства или партита, прави се
обикновено от възрастни за деца, или от деца за деца, или от
възрастни за приятели и колеги. Но подобни игри могат да имат
и друг произход, особено в образованието. Образователните
форми за решаване на проблеми се основават на специални,
трудни казуси и логически задачи, които трябва да се решават в
малки групи с помощта на комуникация и мозъчна атака.
От 2007 г. в Япония е създадена нова игра, така наречената
стая за бягство, известна още като "escape room" - физическа
приключенска игра, в която играчите решават серия от загадки и
пъзели, използвайки улики, подсказки и стратегии за изпълнение
на целите.
В основните версии играчите имат зададен срок за разкриване
на тайния сюжет.
Стаите за бягство станаха популярни в Северна Америка,
Европа и Източна Азия в последното десетилетие. Постоянните
стаи за бягство на фиксирани места първо бяха отворени в Азия
и по-късно в Унгария, Северна Америка, Австралия, Нова
Зеландия, Русия и Южна Америка.
След появата на игрите за бягство стана много по-лесно да се
използват методите на геймификация в различни области, било
то тийм билдинг или неформално образование. Детективските
игри могат да имат много различни форми, ние създадохме
някои собствени техники, включително и детективските игри за
повишаване на чувствителността.
Екипът на Detectivity създава, организира и модерира игри за
решаване на престъпления на живо от 2013 г. насам.
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Освен нашите стаи за бягство, ние предлагаме различни други
интерактивни детективски игри за тези, които търсят уникално,
забавно и интелектуално стимулиращо преживяване.
Detectivity проследява своето начало в тематичните
образователни младежки лагери, организирани от началото на
80-те години в Унгария. Подходът им се корени в традицията за
третиране на социални проблеми и ангажиране със социални
коментари по игрови начин. Тематичната рамка, осигурена от
играта, дава възможност за по-голяма свобода, тъй като
насърчава абстрактното и забавно разглеждане на актуални
проблеми.
Целта на Detectivity е да откъсне и пренесе играчите от
ежедневието им. Опитваме се да създадем наративна
пространствена и междуличностна среда, в която хората могат
да излязат от ежедневието си и да изпитат радостта от „играта“.
Затова основната ни цел е винаги да се забавляваме, да
създаваме приятна и весела програма, дори когато самата игра
е такава с образователно съдържание.
Игрите на Detectivity могат да бъдат категоризирани както
следва:
· Въз основа на възрастови групи: игри за деца, игри за
семейства, игри за възрастни;
· Въз основа на местоположение: стаи за бягство, игри на
открито;
· Въз основа на основната функция: забавление, образование,
изграждане на екип и т.н.;
· Въз основа на времевата рамка: от 1-2 часа до няколко дни.
Игрите на Detectivity винаги са структурирани около история.
Играчите не поемат роли лично като актьори, a са ключовите
герои, главните герои в играта. Те изживяват разследването,
историята им се случва. Те влизат в света на убеждението,
където трябва да разгадават различни загадки, и разрешавайки
престъплението, се опитват да разплетат историята зад него.
В нашите игри винаги има определени интерактивни елементи,
които се фокусират върху укрепването на отборния дух.
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Докато успешното решение и разкриването на историята на
заден план изискват логично мислене, то индивиди с различни
черти и умения на характера могат да играят еднакво важни
роли при решаването на казус: доминиращ лидер или
наблюдателен анализатор са еднакво полезни в разследването.
От началото до самия край всичко в играта е в контекст с
разказа. Въпреки че рамката на някои игри е много ясно
очертана по отношение на тяхното начало и край, предметът на
разследването и др., то в други игри границата между
реалността и фикцията е умишлено размита. По подобен начин
можем да разкривим и границите на жанра: някои игри включват
дори циркови или театрални представления.
Стаите за бягство (детски, семейни, за възрастни): въпреки че
игрите в нашите стаи за бягство се придържат към доста ясна и
фиксирана рамка, играчите влизат в нещо повече от просто стая
с поредица от препятствия, задачи и улики, а в история, в които
те играят решаваща роля. Винаги има среща и взаимодействие
с герои от разказа.
Игри на открито: тези игри обикновено имат предпоставка,
базирана на действителни събития, локации, факти, лица и др.,
от които фиктивният разказ на играта се екстраполира. Често
мястото или местоположението на играта служи за основа. Друг
път може да е някое забележително историческо събитие или
дори личната история на някой от играчите.
Има основна обща структура, която може да помогне в
създаването на детективски игри, както е показано по-долу.
Правила:
Веднага след пристигането на играчите, те получават копие от
правилата на мястото за подписване - това е отделен текст
относно това, на което трябва да обърнат внимание, както и
собствените им отговорности. Освен това те могат да получат
комисионна, която е покана за участие в разследването и вече
представлява част от играта. Естествено, формулирането не
трябва да означава, че е игра, може да изглежда като
разследване или разходка на забележителности и т.н.
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Обърнете внимание, че правилата са важни, за да имате
споразумение как да играете играта, но може да е различно от
договора, който трябва винаги да бъде подписан от възрастен,
родител или учител, който отговаря за децата, които той/тя
отвежда до мястото на събитието. За допълнителна
информация, моля, проверете основните образователни
правила на държавата.
Героят-жокер на играта: има характерен костюм, реквизит,
отношение и реч. Научаваме неговата връзка с играчите. Винаги
е герой в историята, а не сам по себе си играч, но неговата
функция е да контролира играта и да гарантира спазването на
правилата.
Драматургични аспекти:
1. Начало на играта
А. Писмо на комисия, описващо случая (детективите трябва да
разследват);
Б. Жокерът изяснява случая;
В. Друг актьор или група актьори въвеждат основния проблем;
Г. Писмото за комисионна може да бъде заменено с друг
интерфейс - онлайн устройство, проектор, кадри с новини и др.
2. Улики
Най-лесният начин обикновено е първата улика да бъде
намерена в писмото на комисията, което служи като отправна
точка за разследването.
Следата трябва да е част от разказа и да отговаря на стила на
историята както визуално, така и текстово. Указанията трябва
да бъдат намерени на различни типове места: кътчета и крила,
или затворени в някакъв обект, може би неузнаваем предмет,
който има неочакван начин на отваряне - с ключ, заключване на
номер или заключващи трикове, или друго устройство. Освен
това уликите могат да се носят от герои, които след това трябва
да бъдат взети от тях, като се използва остроумието на
играчите.
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Видове улики: асоциация, базирана на логика, ръчни умения,
образователни, математически, базирани на обучение и т.н.
Игра за 1 час изисква около 8-10 улики.
Варианти за улики: удобно е да има голям запас от потенциални
улики, но те трябва да се вписват в съответните истории. Всяка
игра може да изисква съвсем нови, уникални улики, съгласни с
контекста и да открояващи се в рамките на историята.
3. Проблемът или конфликтът:
Препоръчва се да се използва такова устройство на историята,
което да се разгърне през последното тримесечие на играта.
Един от методите е да се въведат нови вълнуващи герои, които
допълнително да участват в сюжета с играчите или да създават
конфликти.
4. Решение и/или обрат
Може да се появи нещо вълнуващо в самия край или да се
разгърне неочаквана история. Може да се получи и някаква
лична изненада или подарък. Успешната игра винаги е
катаргично изживяване. Играта винаги трябва да мотивира, да
помага при поставянето на въпрос, в търсенето на отговори на
социални въпроси и сложни проблеми.
5. Закриване
Играта трябва да приключи с дискусия, която улеснява
затварянето. Ако играчите представляват група в неравностойно
положение, ние силно насърчаваме разговора и може би
кратката сесия за въпроси и отговори.
Динамика на играта:
- правилата и задачите трябва да бъдат лесно разбрани и
мотивиращи
- трябва да има някакъв риск - в противен случай играчите ще
усетят липса на мотивация и няма да бъдат толкова активни.
- нито твърде лесно, нито прекалено трудно - при подготовката
на модулите е важно да се гарантира, че те не са твърде лесни,
тъй като това ограбва играчите от усещането за постижение и
може да съсипе преживяването, но и не трябва да бъде твърде
трудно, тъй като това може да разстрои времевата рамка и

III. Обща информация за детективски игри

25

провалът може да доведе освен до съсипано преживяване, и до
провал на играта.
- трябва да има обрат и изненади - ако играта е твърде
дидактична и предвидима или играчите предвиждат разказа или
целта на играта, това също може да съсипе забавлението.
- справяне с безсилието - неудовлетвореността, причинена от
ситуационен конфликт, е важен фактор в играта. Не е за
предпочитане, ако събитията в играта не успеят да трогнат
играчите, но още по-малко, ако доведат до някаква физическа
агресия. Това може да бъдат избегнато чрез създаване на
правилни правила (без физическа агресия), като е важно да не
се упоменава изрично като правило за игра, а по някакъв начин
да се вгради в хода на разказа, така че да остане реалистично.
- редуване на модули с различни ритми, фокус и характер насърчава се планирането на бързи дейности, след задача,
нуждаеща се от повече диския. По същия начин бързо
изпълняваните задачи могат да бъдат последвани от
по-спокойни събития, които дават възможност за съзерцание и
т.н.
- свързване на различни елементи - различните задачи трябва
да бъдат свързани чрез органичен разказ, може би включващ
множество сюжетни линии, така че да се превърнат в свързана
поредица от препятствия.
- активно участие - тъй като целта на играта е да мотивира
поведението, осъзнато от общността, важно е играчите - в
рамките на зададените правила - да се сблъскат със ситуации
за вземане на решения, които налага активно участие (например
комуникация на неразкрито престъпление) и да го направят с
усещане за постижение.
- излишната информация може да доведе до объркване въпреки че може да е вълнуващо, ако някои улики изглеждат
уместни за играчите, а се оказва, че не са жизненоважна
информация; то важно е да не затруднявате излишно играта.
- фасилитатор(и) - водещите на игри могат да помогнат на
детективите да работят, за да избегнат насочването им в
задънена улица, дразгите помежду им или дори разрешаването
на загадката твърде скоро, ако интуицията им е твърде силна.
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Фасилитаторите трябва да са подготвени, да знаят всеки детайл
от играта и да са готови да решават различни видове проблемни
ситуации.
Игрална среда, инструменти
- реалистичен поглед към играта - реалистично представено
пространство, подробни реквизити и улики водят до
по-ентусиазирано участие. Например, ако мястото на играта е
училище, историята трябва да бъде поставена в училище, а не
например в цял град или друга планета. Ако това не е възможно
по някаква причина, важно е поне нашите реквизити и улики да
отговарят на разказа, дори ако мястото и фона не го правят.
- тъй като младите хора предпочитат аудио-визуалните и
мобилните комуникационни устройства, ние насърчаваме
тяхното използване (например някаква нова информация
пристига през мобилен телефон, използване на клипове,
правене на снимки, търсене на GPS координати и т.н.)
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IV. Социални детективски игри
Какво прави играта социална или какви игри имат социално
въздействие?
В действителност вярваме, че всяка игра има потенциал да се
превърне в социална, дори неволно. Приказките, които
разказваме, всяко драматично упражнение, фокусирано върху
критични образователни въпроси, всеки оперативен елемент от
цирковата педагогика, насочен към повишаване на
осведомеността върху други, потенциално съвсем различни
физически качества, ни помага да ни направи по-чувствителни
по отношение на социалните проблеми.
Темите, на които трябва да се наблегне по време на
сенсибилизацията, могат да варират при различни поколения и
контексти, но същественият фактор във всяка образователна
игра е, че освен елементите, насърчаващи груповото
сближаване - които естествено служат и за засилване на
вниманието към другите участници и по този начин за засилване
на способността за толерантност - са представени основните
ценности, които могат да задълбочат чувствителността на
децата и младите хора.
Най-основните детски игри на Detectivity могат да служат като
примери. Една се основава на характера на възрастен мъж;
друга - въртяща се около история на лекари и ветеринари от
минали времена - вижда децата да надхитрят педантичен,
дразнещ човек, който носи кожи на животни, вместо да ги
лекува; докато в друг сюжет полу-истински, полу-измислен
герой, изгубен в приказни приключения, се нуждае от помощ.
Въпреки че ключовият социален компонент може да бъде
капсулиран в темата на играта, даден герой или може би
историята, общaта тема е ролята на детективите: винаги да
помагаш на някого, да решаваш нещо или дори да оправяш
грешно.[J4]
Решаването на проблеми винаги е толкова вълнуващо, че за да
разгадаем мистерия и разрешим случай, ние придобиваме
дързостта, необходима да се изправим пред когото и да е, дори
да влезем в несигурна или непозната територия. Този вид фина
манипулация се използва при оформянето и разработването на
всички наши уникални сенсибилизиращи игри.
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Далеч не е сигурно, че например група ученици от гимназията
сами ще водят разговор с бездомник, ще помагат на сляп мъж с
хляб, ще посещават места в стария еврейски квартал в
Будапеща и т.н. От друга страна, ако разследването се случи да
съвпадне с район, обитаван от социални групи в неравностойно
положение, въпросът защо играчите трябва да отидат на това
конкретно място, дори не се появява. Разследването води до
засилено разбиране за живота на дадена социална група,
засилва съпричастността и насърчава съзерцанието.
Начинът, по който социалните групи в неравностойно положение
се включват в нашите игри е особено важен.
Интеграция в разработката на игри:
Възможно е да се включат социално слаби групи в
неравностойно положение още в етап на развитие на
детективската игра. Важна част от планирането е да се събере
възможно най-много информация за дадената група. Тъй като
по-високото ниво на лично съдържание води до по-високо ниво
на сенсибилизация, ние се стремим да събираме истории от
социалната група, за да можем да ги адаптираме в играта и
насърчаваме нашите майстори на играта (game masters) да
участват в тези сесии.
Пазители на знанието:
Хора от социална група в неравностойно положение могат да
бъдат използвани като пазители на скрита информация, която
участниците трябва да събират от тях. Тези хора създават герои
от собствен опит, вероятно от собствена лична история.
На кого помагаме:
Да помогнеш или да направиш услуга на някого е лесен начин
да стигнеш до този човек. Ако този опит е приятен, връзката с
въпросната социална група се засилва. Тъй като
необходимостта от събиране на информация за участващите
служи като силен източник на мотивация, играчите са все
по-нетърпеливи да помогнат и така процесът се поддържа сам.
Междувременно майсторите на игрите трябва да обърнат
внимание да не затвърждават стереотипите, когато представят
социални групи в неравностойно положение.
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Надграждане на силните страни:
Представянето на хората в неравностойно положение като
жертви не е препоръчителен подход. Много е полезно да се
покаже степента на действителна или потенциална
самостоятелност на социалната група. Един чудесен начин е да
се покажат интересни примери, които биха могли да послужат за
представяне на сериозна професия. Позовавайки се на
талантливи, зрително затруднени юристи, ИТ магьосници или
пиано техници и истории, подчертавайки индивидуалните силни
страни се работи за изграждането на положителни основи.
Клиентът:
Искането или възлагането на детективите да се заемат със
случая може да идва от дадената социална група. Естествено,
цивилните отношения с клиента са задължителни и има силен
стимул за проявяване на уважение, провеждане на учтива
комуникация и потенциално провеждане на диалог.
Характерни ситуации:
След като опознаем въпросната група, вълнуващата задача е да
създаваме ситуации, уникални сценарии, които да са познати за
тях и в които играчите да бъдат привлечени по интерактивен
начин. Насърчава се да се избягват или преформулират
стереотипите, за да може да се добие по-добър поглед върху
истинското функциониране на дадената социална група в
реалния живот.
Ключови теми:
Всеки път, когато в играта се появят проблем, пъзел или тема,
които са от значение за социалните обстоятелства на дадената
група (например: гей осиновяване, ромска безработица и т.н.),
можем да използваме това като възможност за предаване на
знания, за сенсибилизиране и повишаване на информираността.
Ако препятствията и проблемите, срещани по време на играта,
са в съответствие с действителните, тяхната интерпретация
може да има съществено влияние върху самата игра.
Въпреки че структурата на сенсибилизиращата детективска игра
не е непременно различна от другите видове игри, винаги се
препоръчва да се използват задачи - като общо обмисляне в
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малки групи, общо вземане на решения, колективно решаване
на проблеми и използване на уникалните таланти на играчите които съчетават импровизационни, асоциативни, базирани на
логика или обучение и ръчни умения. Независимо дали чрез
разделяне на задачи или игра на роли, основната цел е да се
предоставят реални преживявания. В резултат на това, ако
играчите срещнат трудности (напр. потисничество,
дискриминация, бедност и др.), Те са по-способни да бъдат
съпричастни, отколкото просто да им бъде казано за такива
проблеми. И разбира се, действителният опит може да послужи
за повлияване на по-късни решения.
Какви видове социални детективски игри можем
да различим?
Видът на социалната игра може да бъде повлиян от броя,
атрибутите или местоположението на групата в неравностойно
положение - последното е всеки исторически градски пейзаж или
зона, които могат или могат да бъдат свързани по някакъв начин
с дадената група в ерата, в която е зададена играта. Въпреки че
всеки вид социален проблем може да функционира като
повишаване на осведомеността или сенсибилизиране, ние силно
вярваме в полезността на създаването на игри със
сътрудничеството и познанията на съответната страна, за да се
избегнат всякакви дезинформация, погрешно представяне или
свръх генерализация. Самата чувствителност е чувствителна
тема, с която трябва да се работи внимателно. Идеята за игра
трябва да бъде изследвана многократно, за да се гарантира, че
тя не конструира нови стереотипи, а деконструира старите.
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V. Методи, инструменти, игрални
модули
По-долу ще намерите примери, които са били използвани в
по-ранни детективски игри и които могат да вдъхновят вашето
планиране на игри:
Драматична педагогика в детективните игри
От техническа гледна точка детективските игри могат да се
разглеждат като драматични упражнения - участниците действат
като група детективи, чиято работа е да решат случай.
Следователно е полезно да се използва всяка позната структура
на упражнения за драматургия, по желание комбинирана с други
методи, споменати по-горе: елементи на интерактивен театър,
дискусионни сесии, филмови трикове, циркова педагогика или
циркови трикове могат да бъдат включени в сложна детективска
игра, която да отговаря на контекста.
Отвъд обичайните изисквания за проектиране на драматични
упражнения се препоръчва да се обърне внимание на следното
при проектирането на детективска игра:
Целевата група: възрастова група и социален статус на
играчите (ако това се съобщава), особено при групи в
неравностойно положение.
Фокусни проблеми: първични проблеми, които трябва да се
срещнат по време на игра. Тези проблеми могат да бъдат
образователни или сенсибилизиращи и не трябва да се
проявяват под формата на затворени въпроси, а по-скоро като
проблеми, които трябва да бъдат проучени. Въпросите трябва
да имат актуално значение за целевата група.
Правилата: по същество предпоставката за участие в играта.
Отчасти е подробно описание как да се разследва, на какво да
се обърне внимание. Освен това е колективно решение и
споразумение да участвате, като спазвате посочените правила и
решавате казуса. Естествено, всичко това се случва в контекста
на разказа на играта. Ако няма възможност за включване на
такава фаза в играта, трябва да има поне писмено
споразумение за документиране на общата воля за участие в
разследването.
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Времевата рамка: трябва да бъде направена според
възрастовата група и местоположението. Детективните игри
могат да бъдат организирани на специални места, напр. в гора,
замък и т.н. В зависимост от местоположението, детективска
игра може да продължи дори няколко дни.
Темата: трябва да бъде ангажираща за дадената възрастова
група. Това може да бъде подсилено от обстановката,
реквизита, актьорите и т.н.
Упражнения за загряване: играта по желание може да започне с
въвеждащ кръг въз основа на познати драматични упражнения.
Оптимално това би трябвало вече да се вписва в разказателния
контекст на играта. Полезните реквизити могат да включват
топче от струна - символизиращо сложния калъф, който трябва
да бъде разединен - или топка. Сесията може да е тест за
умения за начинаещи детективи, възможно е да включва и
упражнения за асоцииране и памет.
Влизане в роля: играчите влизат в роля по-лесно, ако се опитат
да си припомнят предишни преживявания, свързани с
„разследвания“: търсене на нещо или някого, като Дядо Коледа
и Великденското зайче като дете, или може би просто нещо в
чантата на майка им, или се опитват да намерят изгубена гума.
Преживяването на минали истории спомага за чупенето на леда
в случай на деца, докато възрастните започват да се чувстват
комфортно, когато се натъкнат на нещо хумористично.При
децата помага възможността всеки да каже няколко думи
децата, може да е просто да споделят мисъл за това, на кое да
се обърне внимание при групово разследване. Събирането на
специализирано знание за случая също може да послужи за
навлизане в ролята. Това може да се направи устно, чрез
рисуване, чрез използване на интернет или друг метод, свързан
с играта.
Игри за емпатия, игри на доверие: полезно е да включите в
играта елементи, които насърчават осъзнаването един към друг.
Сесиите за подгряване и тестване на умения в двойки или малки
групи са чудесен начин за постигане на тази цел. Активности за
фокусиране върху сетивата (игра със затворени очи, разчитане
на обонянието), разчитане на физическата сила или ръчни
умения са добри начини за сближаване, емпатия или
изграждане на доверие.
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Когато получават роля или са изправени пред реална ситуация,
играчите изразяват своите лични чувства и нагласи. Например:
когато децата рисуват символи на храброст върху ръцете един
на друг, докато се подготвят за пътуването до Magic Land,
символите, които рисуват, винаги имат специално значение,
като по този начин придават на задачата персонализиран вкус.
Добавянето на нещо лично от тях подпомага процеса.
Ролеви игри; пеещи игри; жива картина; елементи от форум
театър; усилване на гласовете на актьорите, външни елементи;
мотивът “in medias res”; пощальон като носител на новини или
просто писмо, което се появява от нищото, може да послужи за
протичане на действието.
Всички тези елементи поставят детективската игра някъде на
границата между драматичните упражнения и интерактивния
театър.
Ролеви игри: децата могат да получат роли и реквизити като
част от заданието, или, като алтернатива, от тях може да се
изисква да изпълняват ситуация, характер или цяла група
заподозрени, за да се запознаят по-добре с тях и
инструментите, които използват. Ролевата игра може да бъде
съчетана с асоциативни игри, ориентирани към умения или
други видове задачи.
Поява на външни герои: появата на неочакван герой винаги е
източник на вълнение. Ако използването на актьори определено
не е опция, някои герои могат да бъдат въплътени от майстора
на играта(game master), например действайки като определен
човек, когато са срещнали. В случай на социални игри, личните
истории, разказани от членове на уязвими групи, могат да
служат за въвеждане на второстепенна сюжетна линия. Подобна
смесица от истина и измислица може да послужи като основа за
размишления.
Конфликтът: случаят, който трябва да бъде решен в детективска
игра, представя основния конфликт или като алтернатива може
да бъде катализатор на неочакван, нов конфликт. Възможно е
действителният конфликт все още да не е известен, а да се
подозира само в началото, и трябва да се постигне по време на
начална фаза на разследване. Разкриването на цялата история
след това включва малки пречки, водещи до първичен конфликт,
подобно на структурата на театрална постановка.
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Завой: както при добрите пиеси или филми, така и добрата
детективска игра трябва да има неочакван развой на събитията
за играчите. Разказът или сюжетът на играта може да влезе в
съвсем различна фаза, която да предефинира начина на
интерпретация или поне гледната точка на играчите. В такава
нова светлина играчите могат да бъдат изправени пред
ситуации, изискващи решения, които да противоречат на
техните предишни очаквания.
Обрат: в повечето случаи завоят и обратът съвпадат. Като
алтернатива, ние може да не сме изправени само пред
неочаквана промяна и по-сложен разказ от очакваното, а
новооткрита информация може да принуди играчите да
преосмислят всичко, което се е случило до този момент.
Основната грижа при проектирането на обратът е
приемствеността: да останем верни на сюжета по реалистичен
начин. Важно е да се обърне внимание на реакциите на децата
към изненадващи събития, особено в кулминацията и
развръзката на играта, именно когато са емоционални и
чувствата им могат да се манифестират чрез страх.
Решението: ако детективската игра е направена добре,
достигането до решението - както беше посочено по-горе - води
до повишаване на настроението. Обработката и изживяването
на това чувство не винаги са лесни и процеса трябва винаги да
се ръководи от майстора на играта. Усещането за постижение е
добро изживяване в екип, което трябва да се използва. То може
да бъде подпомогнато от общо ръкопляскане или друг вид
празничен акт.
Затваряне: светът на реалността и светът на фантастичното
може да се замъглят при изострено състояние на духа. Когато
интензивното преживяване, предизвикано от ефективна
детективска игра води до голяма радост породена от
постижението е важно да се обърне внимание на играчите,
които може да изпитват затруднения да разграничат
действителното постижение на успешното завършване на играта
и измисленото от решаването на „ случай ". При по-малки деца,
когато е необходимо може да е полезно да се поговори и обсъди
какво е било истинско и кое просто игра. Това може да не е ясно
за различните етапи или цялата игра. Понякога помага да се
навлезе в подробности: пространството е било истинско, там е
имало герой, но той / тя не е фантастично същество, а актьор и
т.н.
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Насърчава се тези проблеми да се разяснят с децата, като
същевременно се обръща внимание на техните емоции, чувства
и поуките, които могат да бъдат извлечени от историята, от
една страна, и динамиката на групата, от друга.
Прилагане на цирковата педагогика в
детективските игри
В сложните детективни игри, базирани предимно на драматични
упражнения и драматични структурни модели, инструментите,
получени от цирковата педагогика, могат не само да служат като
цветни допълнения, но и да функционират като основни
елементи на играта.
Функцията на цирковите игри ги прави подходящи, за да позволи
на хора с различни физически черти да бъдат погълнати от
задачи, изискващи физически умения. Трудността или
сложността на задачите дава възможност на участниците да
развият своите умения и да доведат до усещане за постижение
дори на тези, които може да не се чувстват комфортно със
собствения си образ на тялото или имат определени двигателни
увреждания.
Основни упражнения за жонглиране имат потенциала да
подобрят цял набор от умения: концентрация, координация,
чувство за баланс, ритъм. Те могат да служат като средство за
медитация и съзерцание и потенциално да засилят
координацията между двете страни на мозъка. Някои
упражнения могат дори да се използват за упражнения за
изолация. Основните циркови реквизити включват: пръчки за
баланс, дяволски или цветни пръчици, диаболос, обръчи,
изолационни обръчи, чинии за жонглиране с пръчки, пой, топки
за жонглиране, малки предмети за жонглиране.
В рамките на цирковата педагогика въздушната акробатика
изисква по-високо ниво на експертиза. Въпреки това,
прилагането му и среда за отдих - приключенски паркове,
измислени магически сцени или в природни пейзажи - може да
има дълбоко въздействие върху играчите от всяка възрастова
група.
Акробатика, игри с баланс, задачи, ориентирани към сила или
умения, техники, фокусирани върху изместване на центъра на
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тежестта са лесно достъпни активности от цирковата
педагогика. Непознатата им същност и необходимостта
участниците да се адаптират като екип прави задачите
интригуващи пречки за преодоляване и допълнителна
възможност за повишаване на осведомеността един за друг. Не
всеки възрастен играч се плаши от задача, включваща пълзене
или катерене. Въпреки че извършването на екстремни подвизи
не е за всеки, начинанията за справяне с изключителни
упражнения могат да имат дълбоко въздействие върху
доброволците и върху опита на играта на цялата група.
Допълнителна интрига може да бъде постигната чрез
използване на по-екстремни циркови елементи като огън и лед.
Те обаче трябва да се използват само от професионалисти и с
надлежно внимание. Скриването или извличането на улики в
или от вода, лед или екстремни височини или използването на
специализирани устройства също може да представлява
специални предизвикателства.
Всички ролеви игри, взети от цирковата педагогика, всички игри
и задачи, съсредоточени върху движението и физическите
умения, както и всички инструменти, реквизит и устройства
трябва да се прилагат само в контекста на разказа на играта.
Ако играчите са по-малки деца или тийнейджъри, контекстът
трябва да позволява съществуването на магически сфери и
същества. Фантастичните царства представляват чудесен фон
за възможни приложения на циркови задачи или ефекти.
Използваните реквизити могат да бъдат превърнати в магически
устройства, собственост на някакъв трети герой. Те могат да
принадлежат на измислени животни, които са свързани с
господарите си чрез някаква история, цвят или друга черта.
Обектите могат да бъдат вълшебни или да бъдат използвани за
създаване на магия. Могат да бъдат използвани и като оръжие.
Всяко упражнение, включващо интензивно движение, е полезно,
когато играете с малки деца и тийнейджъри, които имат огромни
запаси от енергия. Тъй като е необходима известна практика за
овладяване на тези реквизити, може да се препоръча
използването им, когато има продължително време на играта
т.е. самата игра може да включва интервал от свободна игра.
Магическите трикове също могат да послужат като мощен
ефект. Въпреки че по-сериозните трикове изискват опит, всеки с
известна увереност и малко практика може да научи цял куп
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по-прости трикове. Въпреки това, майсторите на игри трябва да
имат предвид, че вълшебниците не съществуват в рамките на
игрите, а само магьосници и магия. Триковете не трябва да се
обясняват. Всяка тайна добавя към мистерията и служи за
създаване на по-пълни герои.
Жива библиотека:
Първата по рода си жива библиотека (Menneske Biblioteket на
датски език) е организирана в Дания през 2000 г. на фестивала
в Роскилде. Първоначалната идея е разработена от датска
младежка неправителствена организация, наречена „Спрете
насилието“ (Foreningen Stop Volden), като част от дейностите,
които предлага на участниците във фестивала.
Живата библиотека става част от програмата на Съвета на
Европа през 2003 г. и движещата сила за нейното включване е
осъзнаването, че правата на човека не могат да бъдат
защитавани и насърчавани само чрез правни текстове.
Живата библиотека е инструмент, който се стреми да постави
под съмнение предразсъдъците и дискриминацията. Той работи
точно като обикновена библиотека: посетителите разглеждат
каталога за налични заглавия, избират книгата, която искат да
прочетат, и я заемат за ограничен период от време. След като
прочетат, те връщат книгата в библиотеката и, ако искат,
взаимстват друга. Единствената разлика е, че в Живата
библиотека книгите са хора, а четенето се състои от разговор.
Използването на метода на живата библиотека в детективска
игра може да бъде постигнато чрез герои със собствени
истории, които те споделят с играчите, ако им се задават
въпроси и по този начин, от една страна, предоставят улики, а
от друга, рисуват личните си специални истории на
участниците. Основната идея на метода за социални детективи
е да се работи с уязвими групи, доколкото е възможно. По този
начин историите или историите, базирани на такъв живот, се
споделят по време на разследването. Това обуславя
изключително лично преживяване. По време на игрите уликите
могат да бъдат разбрани само чрез „отваряне“ на различни
книги, търсене на различни истории.
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Разследване от театралното представление:
Игра за разследване, организирана в истински театър, наистина
би имала голям ефект, но може да се използва и всяко друго
място: всякакъв вид стая, лодка, поле, където актьорите
пристигат на кон и т.н. Могат да се използват различни
инструменти, които се заиграват с изящните изкуства, например
циркови елементи или други културни събития. Основната идея
е да се създаде прилика на шоу със силно начало, което
пленява публиката, но да се въведе промяна в един момент,
която разкрива скрита история. Публиката трябва да се
превърне в тяло от изследователи, които да разрешат казуса,
като си сътрудничат. Като алтернатива могат да разберат, че
последната история е много по-важна от уводната сцена и те
трябва да се включат например в социален казус и да
разработят колективно решение.
В друг сценарий конфликтът може да е част от мета игра между
актьорите, които в резултат на това сякаш спират изпълнението
и молят публиката да вземе страна. По-нататъшното
продължение на историята зависи от реакциите на публиката.
Друг вариант на този сценарий може да включва нетеатрално
събитие, например някакво техническо представяне или
изложба, при която някакъв неочакван обрат на събитията
задейства разследването. Например някой може да намери
труп, публиката може да се окаже затворена или основният
говорител на събитието може мистериозно да изчезне. Оттук
участниците трябва да продължат разследването колективно.
Майсторите на игрите на място наблюдават ситуацията и се
уверяват, че реалността на ситуацията не се преиграва до
степен, която води до действителна паника.
Метод на редуването:
Този метод е позната форма на забавление на децата: те
трябва да работят в по-малки групи на различни спирки, където
винаги получават различни задачи. Ротацията трябва да се
ръководи от ангажиран модератор или от участници, които имат
силно усещане кога групата трябва да се завърти. Случаят се
решава, когато участниците изпълнят всички задачи, преминали
са през всички места и герои. Препоръчва се или полувреме,
или поне почивка след играта, включваща модерирана
дискусионна сесия за цялата група.
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Въртенето може да се използва и като рамка за по-къси
разходки, ако има начин да се гарантира постоянна скорост и
време за различните спирки. Задачите винаги трябва да са част
от историята. По желание актьорите майсторите на игри могат
да снабдят играчите със собствено специално оборудване,
което да им помогне да решат задачите. Насърчава се да се
комбинират задачи, базирани на асоциациативни, ситуационни и
базирани на движение подходи и логика, като същевременно се
включва цялата група в подробните задачи, за постигане на
максимално въздействие.
От улика към улика:
Почти всички видове детективски игри се базират на този модел
или частично използват този модел. Преминаването от улика
към улика означава, че решаването на всяка задача води до
друга. Намирането на отговор на въпрос води до друг въпрос.
Решаването на целия проблем е решаване на поредица от
под-проблеми. С други думи, от улика на улика осигурява
основен линеен разказ на играта. Във всеки случай начинът на
разпределение на времето е изключително важен. В игра,
продължаваща час и половина, можете да използвате
приблизително около 8-10 улики.
Естествено, други елементи могат да бъдат използвани за
подобряване на интерактивния фактор, като актьори, филми,
онлайн комуникация и др. Важно е да се използват различни
видове улики в рамките на една игра: логически базирани улики,
такива базирани повече на асоциативни методи на мислене,
творчески умения. Указанията могат да се основават на общи
познания или на културно познание - един от начините за
включване на образователното съдържание в играта. Докато
някои улики могат да бъдат решени с една единствена задача,
други може да се нуждаят от решаване на последователност от
задачи. Когато използвате по-малки групи, те могат паралелно
да бъдат в решаване на казус стъпка по стъпка. (Създаването
на такава последователност от паралелно развивани
разгръщащи се сценарии е една от най-приятните задачи за
дизайнерите на игри.)
Освен това участващите групи могат да оставят улики за
другите групи по време на разследването, които могат да бъдат
част от някаква бъдеща задача.
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Театър/Цирк - Метод за гранични арт форми:
Въпреки че разследването може само по себе си да не е в
театрална обстановка, детективската история може да се
разгърне чрез поредица от кратки сцени или, алтернативно,
историята може да се базира около театрална трупа. Може да
включва филмови ефекти с техника на зелена кутия/екран,
онлайн инструменти, комбинирани с филмови трикове, или смес
от реалност и филмови ефекти, сякаш реалността е взета от
сцена на филм. Циркът предоставя богат склад от ефекти като
огън или ареални елементи. Те са не само визуално
стимулиращи, но могат да съставляват и част от историята.
Колкото повече участниците се включват в зрелищната част на
историята, толкова по-плавен става потокът на драматургията.
Този метод обаче се нуждае от репетиции, дори ако сцените са
наполовина импровизирани. Актьорите също трябва да са
запознати с всички улики и основна информация, за да могат да
помогнат едва доловимо, ако участниците погрешно разберат
улика и се заблудят. Ако не искаме да помогнем лично на
играчите, може да наемем вътрешни помощници, които играят в
рамките на играта и са в състояние да следят цялото
разследване. Когато предоставяте помощ, например по
телефон, е важно да информирате лицето от другата страна, че
той / той е герой, който знае специална информация за случая,
например адвокат, писател и т.н.
Гара до гара:
Друга автентична версия, която използва под-вариант на метода
на завъртане, е срещането на различни задачи на „гарите“ на
кратки разстояния една от друга. Тези станции могат да
предоставят актьори, които взаимодействат с участниците или
изпълняват сцени. Един начин да си представите това е като си
представите книга: различните глави са различните станции, не
статични, но живи. Като алтернатива може да се използва
техника на жива картина: актьорите са като статуи, докато
играчите пристигнат и не ги интервюират един по един. Героите
отговарят, но изглежда не забелязват света, когато с тях не се
говори. Подобно на замразена картина, може да се използва
като стилизиран начин за разрешаване на престъпление,
случило се преди много време или в някаква приказка.
Всъщност актьорите дори не се нуждаят да говорят ако целта е
играчите да се съсредоточат върху околните улики: реквизит,
материали около тях.
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Това може да се случи, например, ако героите са призраци от
далечното минало. Липсата на зададени монолози за героите
позволява плавни интерпретации и решения, за намиране на
различни гледни точки.
Дискусии, анализ:
Някои разследвания могат да се състоят основно от анализ на
документи, съдържащи улики. Ако случаят / историята е
ангажиращ, малко взаимодействия може да са достатъчни.
Играчите все още могат да се чувстват така, сякаш четат книга
заедно и са станали част от историята. Има редица обстановки библиотека, хранилище за архиви, кабинет на психолог или
лекар и т.н. - където случаят може да изисква подробно
проучване на наличните документи, гледане на документални
кадри и др. Този вид аналитичен метод е благоприятен за
сериозна дискусия, мозъчна атака и позволява на играчите да
срещнат различни начини на мислене.
Детективски игри - приложни драматургични
упражнения
Игрите по-долу са независимо създадени детективски игри,
базирани или на някаква форма на детска игра или на
драматично упражнение. Въпреки че тяхната трудност може да
бъде променена и прецизирана, за да отговарят на точно
определената възрастова група, всички те са идеални за деца
на възраст от 6 до 14 години. Те могат също да служат като
упражнения преди или след игра на по-сложни детективски игри.
1. Очертания от тебешир
Жокерът на играта поставя превръзки за очи на децата и ги
води на произволни места в игровото пространство. Той потупва
едно дете по рамото, което след това трябва да лежи на пода, а
жокерът рисува с тебешир контур около него. След това децата
се преместват отново и те могат да свалят превръзките.
Научават, че сред тях има два детектива, които могат да
задават въпроси. Обаче “трупът” не може да признае, че е бил
труп. Всички деца могат да правят догадки въз основа на
въпросите на детективите. Децата обикновено обичат да лягат
вътре в очертанията - детективите може да се опитат да познаят
на кого принадлежи „трупа” въз основа на височина и размер,
въпреки че това се оказва сложно в повечето случаи.
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2. Разкрий!
а) Двама детективи излизат от пространството за игра, а
останалите назначават някой да ръководи движенията им. След
повторното влизане детективите трябва да отгатнат кого
имитират другите.
б) Двама играчи излизат от пространството за игра, а
останалите скриват някакъв предмет. След като влязат отново,
детективите трябва да намерят обекта, а останалите да
помагат, като дават сигнали за горещо и студено.
в) Двама детективи излизат от игровото пространство, а
останалите трябва да променят едно нещо за един от тях, което
детективите трябва да идентифицират след това.
г) Двама играчи излизат от игровото пространство, а останалите
трябва да поставят обект на друго място, различно от преди.
Детективите трябва да разкрият кой е преместеният обект.
д) Двама детективи излизат от игралното пространство, а
останалите разменят дрехи. Детективите трябва да установят
кой с кого е сменил дрехи.
3. Размяна на личността
Двама детективи работят по случая; останалите дават
изявления. Някой в града е изчезнал, но никой не знае кой.
Имената на всички останали играчи, с изключение на един, се
записват и разменят. Играчите трябва да отговорят на всички
въпроси по начина, по който лицето, чието име са получили, би
отговорило. Детективите трябва да познаят, чието име липсва чиято личност не е била разменена.
4. Тайните агенти
Групата е разделена на две. На един играч от всяка група е
прошепната задача и той/тя трябва да предаде инструкциите на
своята група. Играчите се редуват като тайни агенти.
5. Кой го направи?
Един детектив излиза от игровото пространство. Останалите
решават кой да стане убиецът, какво е било престъплението и
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какви са основните подробности за престъплението (времето,
мястото, жертвата и т.н.). Те също трябва да се споразумеят за
еднакъв знак, който всеки играч - с изключение на убиеца трябва да направи по време на разследването, например да
оближе ръба на устата си. След това детективът отново влиза и
може да научи подробностите по случая, като поиска от някого
каквото и да било. Играчите импровизират отговорите си (което
може да доведе до хумористични противоречия) и по време на
тези отговори трябва да направят предварително одобрения
знак. Управителят на играта може да реши колко пъти трябва да
направят знака въз основа на броя на играчите. Детективът
трябва да разпознае знака и да идентифицира убиеца.
6. Суперагенти
Целта на тази игра е играчите да станат агенти с изключителни
супер сили и да си помагат взаимно за изпълнение на задачите.
Жокерът като главен агент начертава голяма спирална пътека
на земята, разделена от клетки с размер на крака - като по този
начин създава своеобразен модел на хопшот - и запълва
клетките със знаци (триъгълник, въпрос, X, правоъгълник).
Агентите стават супер само ако всички достигнат целта, което
означава, че групата трябва да се нахъсва и да си помага
взаимно. Играта не е лесна: триъгълник означава клек надолу, X
означава скок назад, въпросителнният знак означава стоене на
единия крак и няма стъпване на страничните линии! Ако някой
стъпи на правоъгълник, той може да започне от това място в
следващия кръг, ако се случи да направи грешка. Играта трае,
докато всички завършат трасето и станат супер агент.
7. Беля в топка
Жокерът приготвя малка куха топка и поставя вътре бележки с
изписани върху тях дребни злини („Ядох закуската на моя
приятел“, „Останах буден, за да видя Дядо Коледа“, „Взех
обеците на майка си“ и т.н.). Играчите сядат в кръг и разузнавач
стои в центъра със затворени очи. Топката се дава на децата и
те започват да я пренасят зад гърба си. След това разузнавачът
се опитва да отгатне у кого е топката. Ако предположението е
правилно, този с топката става новият разузнавач. Ако ли не,
разузнавачът получава порок от топката, в топката се поставя
друг порок и започва нов рунд.
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8. Дейност тип детективска игра
Жокерът подготвя различни костюми и реквизити (шапки, лупи,
куфари, свещи, ръкавици, тетрадки, моливи, въжета, букети и
др.). Двама детективи напускат стаята, измислят история и след
повторното влизане се опитват да разкажат историята, за да
могат останалите играчи да познаят кои са двамата и какъв
случай, какъв вид разследване е станало. Двамата могат или да
бъдат детективи, или единият да бъде жертва или злодей и т.н.
9. Колективно разказване
Жокерът е началникът на полицията, който разказва
престъпление. Когато историята се разгръща, децата са
призовани да дадат по някоя дума тук и там, кото след това
думите биват вградени в историята. Ако децата разберат
играта, те могат да се опитат и сами да действат като
полицейски началници. По желание смешните случаи могат да
се изпълняват или пресъздават след това.
10. Познайте порока
Водещият на играта подготвя множество предмети и фишове с
местоположения (напр. Планински връх), герои (напр. Хензел и
Гретел) и малки пороци (например освобождаване на
зоологически животни) върху тях. След това децата се редуват,
като рисуват от фишовете, избират предмет и се опитват да
изкажат история, за да могат другите да познаят.
11. Отпечатъци
Основната опора за тази игра е голям чаршаф с животински
отпечатъци. Жокерът разказва за престъпление, извършено от
животни (например няколко животни откраднали буркан с мед от
Мечо Пух). Играчите трябва да стъпят на съвпадащи отпечатъци
от животни и който удрее да остане последен, без да падне, е
този, който връща буркана с мед.
12. Смешни престъпления
Водещият на играта подготвя забавни реквизити (за
предпочитане напълно невинни по характер и функция). Всеки
случай се създава чрез раздаване или избор на четири или пет
обекта.
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Играта се играе в групи от поне 3 деца. Някои преразказват
съставените истории, докато други ги изпълняват.
13. Колективно рисуване с разследване
Преди разследването, жокерът и играчите събират всичките си
основни знания относно определена тема (например дракони,
магически същества, легенди и т.н.). Самото изследване се
извършва чрез рисуване, колажи и други изображения на
изследваната тема.
14. Ставам детектив - трикове на занаята
Водещият на играта пита децата дали някога са участвали в
разследване. Децата могат да разкажат своите преживявания.
Ако те са несигурни или се колебаят, може да се насърчат да
говорят за търсене на нещо, принадлежащо на родител, или
може би скрит коледен подарък. След известно обсъждане,
идентифициращо акта на издирване/разследване, групата
трябва да се опита да измисли на какво трябва да обърне
внимание детективът. Следователно, и на какво трябва да
обърне внимание група детективи. Жокерът може да даде
съвети за идентифициране на триковете на търговията:
внимание към детайлите, формиране на групи за различни
задачи, колективно вземане на решения, ясно общуване,
редовни съвместни дискусии, събиране на доказателства на
едно място, мълчание, ако ситуацията изисква, запазване на
тайна, ако ситуацията изисква, напр. Ако всичко това е ясно,
групата може да започне работа по даден случай. Триковете на
занаята могат да се посочат по всяко време на разследването.
15. Намери излишното
Един или двама детективи излизат от игровото пространство.
Останалата част от групата създава жива картина на
произволно място (например салон за красота, книжарница и
т.н.) с нещо не на място. Детективите, които се връщат, трябва
да идентифицират подозрителния обект или герой.
Алтернативно, живата картина може да бъде в движение - парче
сложна техника, направена от телата на играчите, но с един
забавен компонент, или вид синхронизирано ритмично движение
(може би с музикален акомпанимент) с някакъв елемент извън
мелодия или ритъм.
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16. Намиране на ключ на базата на карта
а) карта с подвижни изображения на скрити предмети
б) карта с цветни улики и съвпадащи предмети или нишка в
стаята
в) карта на гатанки с рисунки
г) разследване в движение
д) множество полупрозрачни карти, които да бъдат поставени
една върху друга
е) пъзел карта с различни скрити парчета
Прием на участниците в ситуацията на играта
Когато участниците в детективска игра пристигнат, има значение
дали те вече имат информация, че ще участват в детективска
игра, или имат някаква друга информация (напр. ще участват в
турне, ще видят представление, ще слушат лекция и т.н.). Дори
в случай, че са дошли съзнателно в детективската игра, е
хубаво да ги поздравим на място, както бихме по време на
играта. Вече можем да се отнасяме с тях както в реалността на
играта. В случай, че в рамките на играта те ще бъдат
чуждестранни посетители в квартал на града, можем да се
отнасяме към тях така от самото начало. Например в играта
Зона пазач на отделен квартал беше първият човек, който
участниците срещнаха и той ги поздрави по много официален и
не твърде любезен начин като членове на група посетители от
Унгария, които бяха пуснати в ограничената зона само един по
един. По този начин участниците влязоха в реалността на
играта през първата секунда след пристигането си.
В такива случаи е важно героите, които първо са срещнали
посетителите, да не изваждат ситуацията от играта и тяхната
роля, дори ако участниците казват, че са дошли за игра или
нещо друго, което е извън разказа на реалността на играта.
Винаги трябва да обмисляте какво можете да спечелите от тази
възможност и какви рискове също можете да имате. Понякога,
ако не уточните в началото, че е игра, какви са границите и как
можете да излезете от игра, в случай че е необходимо, това
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може да предизвика напрежение в някои ситуации за
участниците. Но в случай, че можете да поставите
ограниченията в хода на играта, и конфликтните ситуации, и
потенциалното напрежение могат да се навигират от
фасилитаторите на играта като просто потопите участниците
скоростно в играта. По-интересно е и за тях, но не забравяйте
да подготвите “спасителни въжета” за тях.
Видеопроекция за предоставяне на информация за
участниците
Част от информацията, свързана с играта, може да бъде
предоставена на участниците не само чрез улики, хора или
материали, но също така например чрез видеоклипове. В такива
случаи е важно видеото да има силен контекст към ситуацията,
където се появява - така че да се вписва в реалността на
играта. Например телевизия може да бъде включена в
апартамент или да се прожектира информационно видео в
някаква публична институция. В играта Зона ние прожектирахме
промоционален видеоклип за „посетителите“ на обособения
квартал. Тъй като е обичайно, че за посетителите се
прожектират някои промоционални видеоклипове, тази ситуация
беше истинска и ние успяхме да дадем информация на
участниците, както и да се съсредоточим върху стереотипните
уязвими групи, свързани с новини, които биха могли да направят
тези групи подозрителни към бъдещите детективи, които трябва
да разследват тези групи по-късно. Прожектирането на подобни
стереотипни наративи също е полезно, защото участниците,
които споделят подобни мнения за уязвими групи (напр. ромите
обикновено са агресивни, ЛГБТ хората тормозят деца,
бездомните крадат и т.н.), могат да изкажат мнението си в
дискусията по-лесно в хода на играта, като тези мнения могат
да бъдат адресирани по-късно. В противен случай може би те не
биха посмели да разкажат стереотипни, предразсъдъчни идеи, а
това отношение ще остане скрито необработено.
Работа с малки групи и как да ги формираме?
В някои детективски игри е добре, ако формирате по-малки
групи от участниците. Обикновено 6-8 души могат да си
сътрудничат много по-добре от по-голяма група, където някои
хора ще станат активни, докато други ще остнат пасивни. Така
че в случай, че искате да работите, примерно, с цял клас
заедно, е добре, ако ги разделите на по-малки групи.
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Работата с по-малки групи е не само полезна поради
гореспоменатите причини, но и защото по този начин групите
могат да получат различна информация и след това трябва да
сътрудничат помежду си, за да достигнат основната цел на
играта. Работата с малки групи може да работи не само като
инструмент за сътрудничество между групите, но може да
стимулира конкуренцията между тях. Но трябва да помислите
доколко конкуренцията може да бъде добра, кога бихте искали
да повишите чувствителността на участниците, а не да ги
предизвикате да се бият помежду си.
Важен е и начинът, по който формирате малки групи от
участниците. Винаги е добре, ако нещо се случи в хода на
играта - така че не просто ги фасилитирате като лидер на
играта, за да формират групи. Можете да създадете такъв
сценарий, в който те трябва да се разделят на групи поради
конкретната ситуация. Например в Зоната
детективите/посетителите трябва да формират групи, тъй като е
необходимо да посетят множество различни локации след това.
Когато влизат в стаята, всички получават по част от снимка
(свързана с някоя уязвима група) и трябва да намерят другите
части от същата снимка, собственост на останалите участници,
и когато обединяват снимките, те вече образуват малки групи.
След това те трябва да разберат кои уязвими групи се отнасят
към дадените снимки и често започват разговор за тази група,
дори преди да получат някаква задача в играта.
Ситуация, в която участниците могат да изпитат
потисничество, близост с някои уязвими групи или
някакъв проблем, за който бихме искали да
повишим информираност
Както споменахме преди, собствените преживявания обикновено
имат много по-силно въздействие върху отношението на
участниците към някаква социална група или въпрос, отколкото
всеки рационален аргумент или обективна информация относно
същата група или проблем. В ситуация на играта трябва да
помислим как можем да предоставим на участниците негативни
или провокативни преживявания, без да ги обиждаме или да не
им оставяме друг избор, освен да напуснат играта. В случай, че
направим играта твърде безобидна, не ще можем да постигнем
целта си участниците да изпитат и разберат опасността от
потисничество или затрудненията в положението на някои
уязвими групи. Но в същото време не можем да отидем твърде
далеч.
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В играта Зоната участниците трябваше да преминат през
контролна точка, където двама пазачи им задаваха случайни
въпроси, свързани с техните предпочитания, мнения, опит,
характеристики в различни области. Пазачите бяха строги и не
позволиха на участниците да минат линията, в случай че не
дадат сериозен отговор. Някои от въпросите бяха лични, а други
бяха по-свързани с политически въпроси. Ситуацията на
срещата с непреклонните стражи и техните странни въпроси
беше от една страна хумористична за участниците, което
предотврати истински вреди върху тях, но от друга страна те
все пак успяха да се изправят пред абсурда, когато лица с власт
задават лични или политически въпроси, което кара хората да
отговарят. По този начин те научиха опасността от потискане на
режимите.
Препятствия
В някои детективски игри, където участниците сменят локациите
и посещават различни места/лица, можете да използвате игри с
препятствия, когато участниците трябва да решат определени
задачи, за да могат да продължат към локацията и да се
срещнат с когото трябва. Например, те трябва да ходят с бели
пръчки, когато ходят в тъмнина до дома на незрящи. Тук трябва
да си сътрудничат и да обръщат внимание един на друг и на
необичайната ситуация, за да продължат. В такъв контекст
техните умения, свързани с обръщането на внимание, могат да
се развият в компетенции за сътрудничество, като
междувременно те преживяват ситуацията на дадена уязвима
група. В друга ситуация, когато влизат в дома на гей лица, те
виждат снимки на различни хора и написани мненията на тези
хора за ЛГБТ лица. Сред снимките те виждат и огледало с
въпросник до него. Те трябва да разберат, че те също трябва да
изкажат мнението си за ЛГБТ лица, за да могат да влязат в
дома. Гей героите отварят вратата си само когато участниците
откровено изкажат своето мнение. Този модул се съсредоточава
и върху логическите умения на участниците - тъй като те трябва
да разберат каква е задачата и трябва да формулират своите
мнения, които също имат важна роля за разгръщане на
отношението им.
Задачи с карта
В детективските игри, където участниците трябва да променят
локациите, за да намерят различни улики и да срещнат
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различни хора, можем да използваме карти, които трябва да
бъдат анализирани и решавани от участниците. Тук фокусът е
върху техните логически умения, визуални компетенции и
разбиране, а тъй като това е групова задача, се работи и върху
техните умения за сътрудничество. Картата служи като
инструмент, чрез който да намерят различните уязвими групи,
които да бъдат посетени и проучени.
Освен картата може да се използва различна информация
относно търсените места и участниците могат да разберат къде
да отидат въз основа на информацията на картата и на
отделната (писмена) информация.
Разследване/разпит на уязвими лица
Един от основните инструменти на детективските игри за
повишаване на осведомеността е срещата между участниците и
членовете на уязвимите групи, които могат да играят уязвими
герои или да бъдат себе си. Дори в случаите, когато играят
някои уязвими герои, се предлагат прилики между актьора и
изиграните герои. В тези ситуации детективите са мотивирани
да общуват с уязвимите хора, за да получат някаква
информация или улика от тях. Поради тази причина те са
мотивирани да общуват по приятен начин с тях и да спечелят
доверието им, защото човек обикновено говори повече с този,
който е приятен и надежден. Ето защо участниците са в
отворена ситуация с уязвим човек, който може да им даде
информация, също свързана с разследвания проблем, но също
така свързана с техния живот, с дадени предизвикателства или
със социални въпроси, свързани с уязвимите групи, за които
бихме искали да информираме участниците. Понякога
участниците са склонни да се държат като груби полицаи, така
че е важно да ги информирате за полезността, а не само за
етичните причини, поради които трябва да комуникират по
приятен открит начин с уязвимите лица. И разбира се, те трябва
да обърнат внимание на всичко, което е споделено от уязвимия
човек, защото никога не се знае дали това ще има някаква
връзка с разследвания въпрос. Уязвимите лица могат да бъдат
разпитани във връзка с изследвания проблем и по време на
комуникацията си те могат просто да говорят по други теми.
Уязвимото лице може да помоли посетителите да му помогнат в
неговата действителна дейност (напр. бездомник изгражда
място, където да преспи, детективите могат да им помогнат).
Хубаво е да създавате печеливши ситуации.
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Детективите печелят някаква информация, улика, свързана с
тяхното разследване, и уязвимият човек получава някаква
помощ или информация в замяна. Човешките същества са
по-склонни да съчувстват на други, с които са имали печеливша
ситуация. В други случаи, когато някоя от страните губи, има
жертва в ситуацията. Ако се почувстваме жертва в ситуация,
нашите мнения и нагласи относно другия често се влошават. В
случай, че другият е жертвата, ние просто ги съжаляваме, но не
ги считаме за равнопоставени партньори. Може да се стигне
дори до там, че да не искаме да виждаме другия като жертва,
така че променяме менталната рамка и виждаме, че този човек
вече не заслужава по-добра ситуация, този човек е някак
дехуманизиран в нашия подход.
Ситуации, в които се нуждаем от експертизата на
уязвимите лица
Уязвимите групи често се считат за такива, които знаят
по-малко, които струват по-малко от членовете на мнозинството.
Ситуации, в които участниците имат нужда от техния опит в
която и да е област, могат да формират отношението им към
ценностите на тези групи. Например, написан на Брайл текст
може да се чете само с помощта на незрящо лице, или текст на
ромска песен може да бъде разбран само от роми. Освен
общата сила на дадена група, можем да се съсредоточим и
върху силата на един конкретен уязвим човек. Например, има
бездомник, който знае много за литературата. Сблъсквайки се с
подобни нетипични силни страни, участниците могат да видят
многообразието на дадените групи (и групите като цяло).
Предлагаме да се използват както типични, така и специфични
силни страни на уязвимите групи. Освен виждането на
многообразието на всяка група, е важен и фокусът върху
типичните силни страни. И не рисувайте картината в твърде
розов цвят. В случай, че героите са твърде положителни, без
никакви отрицателни/човешки характеристики, това също няма
да бъде надеждно и ефективно. Когато работите с повече герои
от едни и същи уязвими групи, е добре, ако са различни, за да
покажете и разнообразието на групата.
Групови дискусии
Между различните задачи и фази на разследването е добре да
има периоди на групова дискусия, когато участниците могат да
разговарят помежду си за уликите и информацията, които са
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които са събрали досега. В добре проектираните детективски
игри не е очевидно за участниците коя е съответната
информация и какви са указанията, по които трябва да
продължат. При такива случаи те имат възможност да обобщят
различните улики и подозрения и могат да споделят различни
точки и аргументи, свързани с допълнителни указания, за да
могат да съберат съответната информация, свързана с
основната им мисия.
Това е перфектен момент за дебат, който може да развие
компетенциите на участниците по отношение на
сътрудничество, комуникация и критично мислене. Те трябва да
анализират коя информация, получена от различни герои, може
да бъде вярна, къде противоречи на други улики и кои теории
могат да бъдат правилни по отношение на разследваното
престъпление или друг вид проблеми. Тук логичните и
рационалните аргументи също са важни, а също така и
достоверността на различните герои, които са изследвани. Те не
говорят само за информацията, но вероятно и за ситуацията и
личността на уязвимите герои и групи. Така освен обекта на
разследването, те ще говорят и за социалните и лични аспекти
на дадените теми и групи. Тук вероятно те въвеждат своите
стереотипи относно дадените социални групи и личните им
впечатления, свързани с тях. Поради тази причина тези
разговори са уместни спрямо отношението към групите и
героите. Тези ментални граници могат да бъдат оспорвани или
преразглеждани според опита и информацията, които са
събрали.
Например, някои участници имат предразсъдъци по отношение
на бездомните хора - че крадат или разправят лъжи - но в
случай, че в по-ранната фаза на разследването са имали
преживяване против тези предразсъдъци, те могат да
преразгледат стереотипите си по отношение на героите в
играта, а също така и по отношение на групата като цяло. Тук
можете да включите и фасилитатори, но в най-добрия случай
самите участници ще спорят помежду си и обикновено това има
по-добро влияние върху промяната на нагласите и точките,
отколкото ако това е направено от лидер, учител или
фасилитатор. В случай, че има повече малки групи и въпросът
може да бъде решен само в сътрудничество между тях, по
време на такива случаи различните малки групи и различната
информация и улики, които са събрани, могат да бъдат
обсъждани и при такива случаи.
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Анализ на писмени или аудио текстове
В някои моменти по време на разследването участниците могат
да намерят писма, дневници, аудио или дори видео материали,
които могат да бъдат архивни материали в дома на някой герой
или директно съобщение от някого. Групите могат да ги
четат/слушат и да съберат съответната полезна информация,
свързана с разследването. Този вид задачи могат да подобрят
компетенциите за разбиране на текст у участниците, а също и
уменията за сътрудничество и анализиране. В случай, че няма
само директна информация, но например символични
съобщения, скрити кодове или нещо по-сложно в нея,
разбирането и логическото предизвикателство могат да бъдат
по-големи. Понякога два материала могат да бъдат разбрани
само заедно. Например има писмо, в което има препратки,
свързани с някое стихотворение, писмото може да бъде
разбрано само в случай, че намерят и анализират
стихотворението. Можете също така да поставите малка хартия
с малко допълнителна информация (напр. допълнителен код в
книга), така тяхната задача може да бъде още по-сложна.
В случай, че използвате символни текстове или скрити
съобщения, също трябва да има причина, поради която текстът
е създаден именно по такъв начин. Например, писателят не е
искал текстът да бъде разбран от всички, само от целевия човек
- може би се е страхувал какво ще стане, ако други хора могат
да получат писмото и информацията вътре в него. Или героят е
поетична личност, която обича да използва символни текстове
заради собствения си вкус, а не защото е искал да избегне
разбирането на текста от трети страни. В случай че историята
на играта е в друг исторически или географски контекст, трябва
да обърнете внимание материалът на писмото, цифровата
информация и т.н. да се вписват в дадения контекст. Например
можете да използвате стара хартия в история от миналия век,
или можете да използвате записи в история от близкото минало
или свързана с хора, отраснали през 90-те години.
Химически/физически или други измервания,
експерименти
По време на разследването можете да използвате и
съдържанието на учебните програми. Можете да се
съсредоточите върху историческо време, да се съсредоточите
върху някаква литература, да включите съдържанието от часове
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по география, чужди езици, но можете да се съсредоточите и
върху природните науки. По време на разследването понякога
трябва да проучите нещо с химически или физически
инструменти, за да получите допълнителна информация. Тези
мерки могат да бъдат реалистични, но понякога са само
символични. Трябва да разберете предварително, ако научната
реалност също е във фокуса ви или не. В случай че да, вие
също трябва да вземете под внимание такива въпроси. В други
случаи надеждността също е важна. Например в една игра
участниците трябва да измерват дали водата е отровена.
Начинът на измерване не беше реален, но имаше надежден
инструмент, създаден за това, който показа светлина, когато
(отровената) вода се налее в него. Такива задачи могат да
бъдат привлекателни за участниците, които предпочитат
научните елементи, да говорят с хората, да анализират
текстове, карти или други инструменти, които се фокусират
повече върху хуманитарните науки.
Кооперативни задачи
Като цяло е хубаво да използвате задачи, където повече
участници могат да бъдат активни едновременно. Например,
когато посещава един герой, един участник може да се
съсредоточи върху обектите и да изследва сцената, друг да
говори с героя, трети да комуникира по мобилен телефон, за да
получи външна информация. Или можете да използвате задачи,
където участниците могат да извършват паралелни дейности
(например: помагат в някои дейности на уязвимите лица, или
могат да се опитат да измислят някаква задача заедно).
Повечето от тези дейности могат да се извършват и от
един-двама души, само че това ще отнеме повече време и, ако
има повече участници, всички могат да се включат.
Съществуват обаче и задачи, които могат да бъдат решени
единствено от цялата група участници, които действат заедно в
едно и също време. Например в една игра има порта, която е
заключена на 20 различни места и портата може да се отвори,
само ако 20-те елемента от нея бъдат преместени
едновременно. За такава задача наистина се нуждаете от 20
ръце от 10 участници, които трябва да бъдат активни в едно и
също време. Тези задачи са хубави, защото карат групата
участници да действат съвместно и всеки в групата се почувства
полезен.
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Трябва да обърнете внимание, че по време на играта всеки
участник в различна степен може да бъде активен, да задава
въпроси, да формулира аргументи, да решава ситуации. В
противен случай докато някои участници се включват и
придобиват преживяване и чувство за успех, други могат да
останат пасивни наблюдатели, които може и да не натрупат
подобен опит по време на играта. Ако работите с фасилитатори,
те винаги трябва да обръщат внимание на всеки участник, така
че всеки да е активен и никой да не потиска групата със свои
собствени гледни точки, решения, дейности.
IT задачи
Тъй като IT инструментите стават все по-популярни сред
младежите, може да включите и някои от тези инструменти в
играта. Например, някаква информация може да бъде получена
от тях чрез мобилни телефони или също така да комуникират с
централен офис или с виртуален герой чрез различни
приложения. Когато използвате мобилни телефони, трябва да
помислите дали тези инструменти са налични сред участниците
или им ги давате вие. В случай, че могат да използват
мобилните си телефони по време на играта, може би ще станат
по-активни на мобилния си телефон, отколкото в самата игра,
или могат да споделят информация с външния свят, свързан с
играта, което не е добре, защото бъдещите участници могат да
получат прекалено много информация предварително.
Правенето на снимки на места, хора или всичко, което е от
значение според разследването, също може да бъде полезно.
Много млади хора обичат да правят снимки повече, отколкото да
говорят с други хора или да анализират текстове и т.н. И ако те
документират някои много важни подробности относно
по-нататъшната част от разследването, те също могат да се
чувстват полезни. Тъй като някои хора са по-умели в правенето
на снимки, отколкото в разбирането на текстове, проявяването
на логика или комуникация, важно е да се включат и те.
Освен телефоните можете да използвате и компютри, където те
могат да намерят информация или да общуват с външния свят.
Тук те също могат да използват напр. по-рано намерен код като
парола за поставяне на компютъра или те могат да получат или
изпратят полезна информация. В една игра участниците
трябваше да изпратят резултатите от своето разследване във
външния свят, а междувременно бяха затворени в стая от
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„лошите“. На компютъра можете също да използвате средства
за комуникация като месинджър или скайп, а допълнително
могат да бъдат намерени и подходящи аудио или видео
материали.
Заключителна дискусия с уязвимите лица
След приключване на детективските игри е хубаво да осигурите
възможност на участниците да споделят своя опит, информация
и чувства, които са натрупали и т.н. От една страна, това е
добра обратна връзка за вас, въз основа на която можете да
развиете играта, а от друга страна, е изключително важен
процес, защото тук участниците могат да споделят своя опит по
отношение на груповата работа, уязвимите групи, социални
проблеми, фокусирани върху играта. Тук те могат да споделят
какви изненади и преживявания са имали, а също така могат да
зададат съответните въпроси, да кажат важни коментари,
останали в тях след играта. По време на играта социалните
въпроси са само косвени теми, а основният въпрос е мисията на
разследването, а сега акцентът е насочен само към мислите,
нагласите на участниците и връзката на играта с ежедневието.
Тъй като те са в ситуация точно след силно преживяване,
вероятно са много по-ангажирани с темите, които са им били
поднесени косвено, отколкото ако тези теми са просто част от
урок в училище.
Освен че обсъждаме преживяването и мненията на участниците,
добре е също, ако те могат да се срещнат с уязвимите герои на
играта, които вече са извън ролята си. Участниците могат да
задават всякакви въпроси, свързани с дадения човек или
уязвимите групи, а уязвимите лица могат да споделят
подходяща информация и лични истории, които да бъдат важни,
за да се промени отношението на участниците по отношение на
дадената група. Тези срещи обикновено са много популярни
сред участниците и след ситуацията на играта те са много
по-отворени и се интересуват от дадените групи, тъй като тези
разговори са организирани без прецеденти.
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VI. Процес на планиране,
подготовка, реализация и
последващи действия
Планиране
Когато започнете да подготвяте социални детективски игри,
трябва да имате предвид следното:
- Към коя група искате да се насочите; кои са целите на
повишаването на осведомеността (съобщения, промени относно
нагласите и т.н.)?
- Каква е връзката на целевите участници и целевите теми
(уязвими групи)?
- Какви са силните страни и предпочитанията на целевите
участници?
- Върху кои социални проблеми и уязвими групи искате да се
съсредоточите?
- Над кои качества/опит,мрежа, човешки и други източници/,
притежавани от вас и партньорите ви, можете да надградите?
- Какъв вид детективска игра искате да проектирате?
(Вид на играта, брой участници, места, брой герои /
фасилитатори в играта?)
След като сте на ясно с гореспоменатите аспекти, трябва да
включите членовете на вашия екип. Ролята на уязвимите лица е
много важна от самото начало. Можете да направите много
реалистична игра, в която уязвимите герои се играят от уязвими
лица, принадлежащи към дадените групи. Тези хора могат много
да допринесат не само за реализацията, но и за планирането и
подготовката на играта. Те могат да предложат подходящи
ситуации, проблеми, силни страни и т.н., свързани с дадената
група. В случай, че в разказа на играта се появи някаква
фалшива, не реалистична, предубедена точка, тези хора могат
да ги сигнализират навреме. Не бива да говорите за уязвими
хора, без да ги включвате като равноправни партньори още в
началото. Освен уязвимите членове на екипа, неформални
преподаватели, експерти по игри или експерти от други области
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(напр. Експерт от древни времена, ако искате да планирате игра
с фокус върху
такива исторически епохи) , които искате да включите в играта,
също са от значение.
Разбира се, един член на екипа може да има повече роли (
уязвима личност и неформален преподавател), но различните
аспекти трябва да са достъпни по време на процеса по
планирането. Избраните членове на уязвима група трябва да се
чувстват спокойни със собствената си идентичност, не трябва
да се притесняват от потенциални провокативни въпроси на
участниците и да имат положителна, приятна личност.
Когато правите планирането, трябва да обърнете внимание на
следните точки:
- Играта трябва да има силна отправна точка;
- Решението на играта не трябва да бъде твърде очевидно;
- Различните задачи, модулите на играта, трябва да се
фокусират върху различни умения. Задачите не трябва да са
твърде лесни, но все пак управляеми;
- Разказът на играта трябва да има повратна точка - не трябва
да бъде предвидима;
- Уязвимите персонажи трябва да бъдат многообразни включително специфични, типични точки - те трябва да бъдат
симпатични, но не и идеализирани лица;
- Трябва да има време за дискусии с уязвимите групи включително не само фокусирането върху разследването, но
историите, ситуациите и предизвикателствата, силните страни
на дадените групи, дискусиите между членовете на групата;
- Участниците трябва да изпитат чувство на успех, да изживеят
значението на активното гражданство и стойността на
различните групи по време на играта;
- Трябва да има дискусия в края на играта;
- Пейзажите, инструментите, уликите, костюмите и т.н. трябва
да се вписват в историята.
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Когато съставяте историята и модулите на играта, трябва също
така да разберете свързана с тях основна информация, която е
подходяща за героите. Например, ако играта се играе във
въображаем град, героите трябва да знаят повече за този град и
един за друг, а не само за това, което е от значение за играта.
Участниците могат да имат много въпроси и ако героите не
могат да им отговорят, или отговарят по различни начини, това
разрушава достоверността на играта.
Освен такава допълнителна информация, трябва да създадете и
съответните улики, да вземете костюмите, инструментите и
всичко необходимо.
Подготовка на фасилитаторите, герои в играта
Трябва да подготвите членовете на екипа, които ще се
запознаят с участниците в реалността на играта, не само за
историята на играта, основната информация и техните роли, но
и как да се справят с трудни ситуации като:
- Участниците не намират улика, извод за ситуация, която би им
помогнала да продължат разследването.
- Участниците са близо до разрешаване на ситуацията твърде
рано.
- Участниците имат конфликти помежду си - по отношение на
техните мнения, дейности и т.н.
- Участниците имат конфликт с вас като герой или друг
персонаж, фасилитатор - дори те могат да използват речта на
омразата срещу групата, към която принадлежите.
- Участниците искат да обсъдят нещо не с вашия герой, а с вас
като частно лице, по време на играта.
- Някои участници са много негативни, отегчени и т.н.
- Една улика изчезва, някакъв технически инструмент не работи.
- Участниците вредят на ролите в играта (напр. използват
агресия, напускат групите си, докосват обекти, които не бива).
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По време на подготовката е хубаво да обсъдите с членовете на
екипа как биха действали при такива нежелани ситуации. Такива
сценарии могат да се моделират и при изпробване на модули
помежду си. Ако се сблъскат с тежките ситуации по време на
подготовката, те ще могат да се справят с тях в реални игри и
могат да се отпуснат, когато преценят, че истинските участници
не са толкова зли, колкото тези, моделирани по време на
подготовката.
Можете да им помогнете да намерят добри отговори за типични
провокативни въпроси и за поставяне на граници, както и
различни начини да откажат да отговорят на някои въпроси или
да мотивират героите могат да си помагат взаимно.
Освен професионалната подготовка е добре да опитате някои от
задачите, за да видите колко трудни са те и колко време отнема
да ги решите. Уликите не трябва да бъдат нито твърде лесни за
разкриване, нито прекалено трудни и трябва да знаете колко
време отнемат, за да следите общата продължителност на
играта и динамиката в нея. (След по-дълга задача е по-къса
една - не всички трябва да са с еднаква дължина и т.н.)
Пробна сесия на играта и промени
Преди финализиране на играта трябва да опитате как работи тя.
За пробната игра трябва да използвате вече инструментите,
костюмите, техниките и всичко друго, за да видите дали нещо не
работи или трябва да се промени за истинската игра. Добре е да
поканите приятели или колеги, които са доста позитивни - за да
може екипът да има положителен опит преди реалната игра, а
също и за да може да получите полезна обратна връзка относно
някои развития преди реалната игра. Предложенията на външни
участници винаги са полезни. Дори и да сте професионалист,
след дълъг работен процес не можете да прецените лесно коя
част е твърде дълга или къса, скучна или интересна, кой герой е
добре изграден или не, коя задача е твърде лесна или трудна,
къде са повратните точки и изненади за участниците. Трябва да
обсъдите цялото им преживяване и предложенията на
участниците в пробната игра. Това може да се случи и заедно с
целия екип, тъй като те са равностойни партньори. Но можете
да помислите да говорите само вие и участниците в сесията,
защото може би не всичките им отзиви ще бъдат полезни и
вдъхновяващи за членовете на екипа, които вероятно ще са
уморени след играта.
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При всички положения трябва да оцените пробната версия с
членовете на екипа, за да видите какво е доброто преживяване
и лошото за тях по време на играта, пред какви
предизвикателства са изправени и как се справят с тях. Въз
основа на тези дискусии и вашите наблюдения по време на
играта можете да промените някои по-малки части относно
историята, задачите, инструментите и поведението на
членовете на отбора за истинската игра.
Реализация на играта и последващи действия
Освен членовете на екипа, трябва да включите и някои
помощници за играта, които могат да ви помогнат да приемете и
настаните посетителите, осигурявайки кетъринг или каквото е
необходимо. Екипът трябва да пристигне много по-рано от
участниците, за да има кратко време за окончателни инструкции
и мотивация. След това те трябва да се облекат и да отидат на
началната си позиция в играта, преди да пуснете участниците
по трасето на играта.
В случай, че организирате повече игрови сесии за един и същи
ден, уверете се, че има време за почивка между две сесии и
обсъдете съответните въпроси, които се появят в първата игра.
Трябва да сте сигурни, че съответните предмети, улики и т.н.
достигат до стартовата позиция на играта преди следващата
сесия, а в движението на предишната група не са оставени
никакви обекти на случайни места. В случай, че имате някои
много важни улики и загадки, добре е да имате поне две от тях
за повече игрални сесии, за случаите, в които една от тях може
да изчезне или да се повреди по време на първата сесия.
След края на играта трябва да изкажете благодарности и на
участниците, и на членовете на екипа, както и да попитате за
техните отзиви. Освен групови дискусии можете също да
помолите участниците да попълнят анонимни въпросници
относно техния опит и предложения за играта за по-нататъшно
развитие и овластяване на екипа.
В случай, че сте събрали техните имейл адреси, можете да се
свържете с тях и да ги поканите за участие в бъдещи дейности,
а в случай че някои от тях се интересуват от някакъв социален
проблем или уязвима група, можете също да ги свържете със
съответните хора или организации.
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След като обобщите резултатите от оценката, можете да
изготвите последващи действия по проекта. В случай, че сте
поканили класове от училище или представители на НПО,
трябва да се свържете с тях след това. Може би те могат да
поканят вас и вашата игра да гостувате някъде следващия път
или да препоръчат вашите услуги.
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VII. Практически предложения
Безопасност
Отидете на мястото, където ще се проведе играта. Важно е да
проверите всички съответни зони и обекти. Подсигурете се, че
няма да има инциденти. Огледайте цялото пространство.
Проверете как се отварят прозорците, проверете вратите,
стълбите и т.н. за проблеми с безопасността. Ако вашата група
включва деца, помислете за възрастта им и вижте дали
местоположението е подходящо за тях или не. Дори при
по-големи деца, непълнолетни и млади хора трябва да вземете
предвид пространствените фактори: колко души могат да се
„впишат” удобно в избраното пространство.
Ключалки и ключове
Изберете ключалките и ключовете, които искате да използвате.
Не се препоръчва да използвате повече от 3 ключалки - не
забравяйте, че алтернативно можете да използвате секретни
кутии или свои собствени творения вместо брави/ключалки.
Помислете за възрастовата група на играчите и уравнете по нея
нивото на трудност, което се изисква за отварянето на дадените
брави. Например, не се препоръчва използването на ключове с
деца под 6-годишна възраст, а по-скоро някои други задачи,
изискващи фини двигателни умения, които отговарят на техните
способности. Винаги имайте под ръка резервни копия на
ключовете и ключалките, но ги съхранявайте добре скрити в
отделно затворено пространство, така че играчите да не могат
да ги намерят случайно. С други думи, майсторът на играта не
трябва например да го има в джоба си, а трябва да ги има извън
игровото пространство, в случай че възникне проблем с
оригинала. Същото важи и за друго оборудване като батерии,
фенери с черна/ултравиолетова светлина, сейфове и т.н.
Договор
Що се отнася до въпросите на безопасността, винаги се
обръщайте към договора между вас и организатора. Ако имате
работа с деца или млади хора, се придържайте към основните
отговорности, които имат учителите или училището. Проучете
изискванията за безопасност във вашата страна/държава и ги
включете в договора ви с играчите.
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Специални нужди
Ако работите с деца, независимо от възрастовата група,
попитайте учителите или родителите дали някой има някакъв
недъг. Включете експерт в случай на деца със специални нужди.
Ако не, просто обърнете повече внимание на деца, нуждаещи се
от допълнителна помощ или лично отношение.
Освен това е възможно някой от играчите да е претърпял
действителна травма, затова се подсигурете, за да избегнете
отключване на тази травма в случай на игра, свързана с
убийство или смърт. Това означава, че трябва да сте запознати
до известна степен с произхода на играча.
Онлайн инструменти
Ако използвате онлайн инструменти, включете експерт.
Проверете за всички възможности за технически грешки и
имайте резервни решения. Ако всички резервни решения се
провалят, или във всеки спешен случай, бъдете сигурни, че
водещите играта имат умение за импровизация в рамките на
играта.
Останете в контекста на играта
Никога не напускайте рамката на разказа на играта. Никога не
изразявайте, че това е само игра или не наричайте играчите си
като такива. Използвайте историята и правете всичко в този
контекст. Ако използвате измислени имена, бъдете сигурни, че
всеки е в състояние да ги запомни. Уверете се, че актьорите не
се назовават помежду си чрез истинските си имена.
Ако това представлява трудност, по-добре е те да използват
истинските си имена.
Специални инструменти
Можете да използвате специални ефекти, като: лед, огън,
животни, ако е необходимо и т.н. Всички те трябва да се
използват в съответствие със съществуващите законови
стандарти. Бъдете сигурни, че сте наясно с всички трудности,
няма опасност и ефектите се срещат само по време и място,
предвидени в играта.
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Времева рамка и удобства
Времевата рамка също трябва да е подходяща за дадената
възрастова група. За 6-годишни и по-млади не се препоръчва
повече от един час. Между 6 и 8 години играта може да
продължи един час и половина. И в двата случая обаче трябва
да имате малки почивки и да си осигурите напитки и някои
закуски. В случай на деца над 8 години играта може да
продължи от един и половина до три часа, също с включени
почивки. Младите хора и възрастните могат да бъдат включени
в игра, продължаваща дори няколко дни, ако историята го
изисква! Уверете се, че има тоалетни на разположение на
участниците според техния брой. Информирайте ги относно
облекло или някои инструменти, които те трябва да носят със
себе си. В случай, че играта е навън, те трябва да носят
по-топли дрехи през по-студените месеци.
Трябва да разполагате с помещение за съхранение, където
играчите могат да оставят чантите и палта си по време на
играта.
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