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PREZENTARE





Proiectul 
Ludamus!

Ludamus! a luat naștere ca răspuns la nevoia de a exploata oportunitățile oferite de metodo-
logia și strategiile ludic pentru diseminarea și valorificarea patrimoniului cultural european.

Misiunea noastră este să dezvoltăm și să reînnoim mecanisme și tehnici pentru promova-
rea patrimoniului cultural european în rândul societății, cu scopul de a forma profesioniști
din diverse contexte sociale, culturale și instituționale în utilizarea strategiilor recreative.

Percepem filosofia și strategiile specifice cercetării sociale, educației non-formale și game
designului, ca instrumente inovative în diseminarea patrimoniului cultural menite să com-
pleteze totodată strategiile de conservare/ protejare și promovare.

Această misiune a fost implementată printr-un plan de acțiune pe 24 de luni conce-
put ca o strategie unitară de cercetare-formare-acțiune în care:

- au fost cartografiate și analizate diferite practici recreative de promovare a patri-
moniului cultural european. 

- a fost dezvoltat un proces de predare-învățare în care asociațiile partenere s-au
instruit reciproc în domeniile specifice activității lor atât prin acțiunea educațio-
nală „Hai să ne jucăm cu patrimoniul cultural” cât și prin intermediul ședințe-
lor de tutoriat online. Domeniile specifice au fost: tehnici de căutare și selecție a
conținutului de patrimoniu care urmează să fie revitalizat; aplicarea tehnicilor,
instrumentelor  și  componentelor  ludice;  aplicarea  tehnicilor  performative  și
scenografice; tehnici grafice pentru a garanta accesibilitatea și replica jocurilor.

- a fost pus în practică un amplu proces de experimentare pentru a proiecta, dez-
volta  și  evalua  strategii  ludice  în  fiecare  comunitate  locală  în  colaborare  cu
rețeaua de parteneri locali ai fiecărei organizații și folosind o multitudine de for-
mate și suporturi. Au fost concepute un total de 9 experiențe recreative care
sunt  disponibile  pe  canalele  proiectului  pentru  a  fi  folosite,  replicate  și/sau
adaptate de oricine dorește. 

- ca rezultat final, acest ghid metodologic „Patrimoniul în joc” care urmărește
să detalieze pașii de proiectare și dezvoltare a strategiilor/experiențelor ludice
de promovare a patrimoniului cultural, confirmând totodată și valoarea socia -
lă a acestuia.
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Cine suntem?

Xandobela

La Xandobela   |     Educație și Cultură   promovăm și valorificăm tra-
dițiile, obiceiurile și relațiile interumane folosind metodele oferite
de educația non-formală, prin stimularea unui context propice in-
tegrării,  creativității și jocului.  Suntem oameni educați în spiritul
voluntariatului din Galicia, devotați și experimentați în domeniul
sociocultural, cu o pregătire amplă și variată în pedagogie, educație
socială,  dinamică  și  management  sociocultural,  managementul
proiectelor de educatie non-formală și de petrecere a timpului liber.

Promovăm, cu precădere, lectura, limba galiciană,  cultura, patrimoniul, artele, jo-
cul... pivotând între potențialul creativ, expresiv și ludic al acestora  și combinarea pro-
cesului de învățare cu plăcerea de a descoperi și însuși elemente culturale. De-a lungul
timpului am dezvoltat numeroase proiecte inovatoare, participative și creative. Încetul
cu încetul, am creat metodologii proprii, simple dar foarte eficiente în căutarea obiecti-
velor pe care le urmăreşte fiecare proiect.

Sacauntos

Sacauntos  Cooperativa Gráfic  a   oferă  toate serviciile  necesare în
domeniul editării, designului și tipografiei. Credem că plus valoa-
rea noastră este reprezentată de faptul că suntem o companie co-
nectată la sfera culturală și de faptul că munca noastră combină
pasiunea cu autenticitatea. Având o editură proprie, Urco Edito-
ra, specializată în publicarea de romane fantasy, science fiction și
horror în limba galiciană, suntem foarte conștienți de problemele
sectorului cultural. În același timp, fiind creatori de artă grafică, putem face testele și ex-
perimentele necesare pentru a dezvolta mult mai bine proiectele.

Cunoaștere întregului proces de producție duce la adaptarea ofertei la nevoile clien-
tului, prin propunerea în cadrul etapelor intermediare de soluții originale și fezabile din
punct de vedere tehnic.

Membrii Sacauntos provin dintr-un spectru larg de activism social, cultural și lin-
gvistic, cu experiență aplicată în toate aceste domenii. În același timp, educația noastră
formală este foarte variată: avem membri care provin din lumea fizicii, informaticii, filo-
logiei, chimiei, pedagogiei și antropologiei. Credem că această combinație rară de cuno-
ștințe științifice și umaniste combinată cu mai mult de un deceniu de experiență oferă
creativitate și flexibilitate în gândire. 

Suntem direct interesați să căutăm să lucrăm cu cât mai multe companii, entități și
oameni legați de sfera culturală și a activismului societății civile. Ne place să facem parte
din proiectele lor, să contribuim la viabilitatea lor și, în acest fel, să avem privilegiul că
munca noastră ajută la transformarea lumii.
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La corte della carta

La Corte della Carta este o asociație culturală, un la-
borator artistic și un incubator de idei care s-a năs-
cut  din  dorința  de  a  valorifica  hârtia  ca  suport
material în artă, meșteșuguri, teatru și activități edu-
caționale. Asociația s-a înființat la Milano în 2008 și
de-a lungul timpului a colaborat cu biblioteci, școli,
spații de agrement, primării și alte asociații și coope-
rative din teritoriul lombard. Asociația concepe și implementează spectacole de teatru și
animație și ateliere educaționale. Printre membrii asociației se numără bibliotecari, artiști
plastici, profesori și actori.

Am ales să ne numim „Corte della carta” (literal Curtea de hârtie) pentru că într-o „cur-
te” („corte” în italiană se referă la curtea castelului în care locuiește regele), împărțirea pute-
rilor facilitează faptul că locuitorii acesteia (curtenii) pot povesti și împărtăși momente lu-
dice și creative, lua parte la ateliere de teatru, experimentând astfel flexibilitatea hârtie și
abilitățile fiecăruia în lucrul cu aceasta.

Alegerea hârtiei ca materie primă se datorează simplității, complexității și accesibilității
ei: de la un cătun uitat de lume până la o metropolă, hârtia ne permite să lucrăm la recupe-
rarea tradițiilor care se pierd într-o citadelă precum Milano, ne permite o prelucrare artisti-
că din care rezultă crearea de obiecte de artă și artizanat, ne permite să ne jucăm și să redo-
bândim totodată dorința de a ne juca. Hârtia ascunde povești care poate fi spuse, citite,
puse în scenă, scrise sau desenate. Poveștile ascund obiecte gata să devină personaje. Tea-
trul de păpuși, cu precădere, este un domeniu permanent de cercetare pentru membrii
asociației care de-a lungul timpului au participat la diverse seminarii de pregătire, inclusiv
cele promovate de Teatro del Corvo cu Natale Panaro, Bruno Leone, Tinin Mantegazza,
Albert Bagnò sau cele realizate de  Teatro degli Incontri cu Gigi Gherzi. Și, mai presus de
toate, întâlnirea fericită cu Teatrul Bread and Puppet condus de Peter Schumann.

Din aceste confluențe s-a născut dragostea noastră pentru materialele „simple” cărora
noi le atribuim rolul de „povestitori”. Pedagogia, arta și meșteșugul sunt domenii de cerce-
tare pe care suntem interesați să le explorăm și să le experimentăm în locurile, țările și
orașele în care trăim.

Associação Para o Desenvolvimento de Pitões

A APDP – Asociación para o Desenvolvemento de Pitões (Asociația
Pentru Dezvoltare Pitões)- a fost creată în februarie 2015 din necesi-
tatea de a promova inițiativele locale și de a dezvolta proiecte care vi-
zează conservarea patrimoniului imaterial local. APDP își propune
să promoveze cultura comunității din Pitões, motivând și implicând
locuitorii acesteia. 

Totodată, își propune să creeze infrastructuri adecvate caracteris-
ticilor comunității și evenimentelor care urmează să fie create, care depind de locația geo-
grafică. Pitões das Júnias este situat la o altitudine de 1200 de metri, în extremul nord al
Portugaliei, în Parcul Național Peneda-Gerês, în municipiul Montalegre, Barroso, provin-
cia Tras-os-Montes. Clima este foarte aspră iarna iar migrația a dus la depopularea zonei.
Localitatea datează din secolele IX și XI, fiind strâns legată de înființarea mănăstirii Santa
Maria das Júnias.
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Universitur

Universitur este  o  asociație  non-guvernamentală,  înființată  în
anul 2011 în București, România.

Misiunea noastră este să insuflăm spiritul civic, să promovăm
incluziunea și egalitatea de șanse și să contribuim la dezvoltarea
de noi competențe prin educația non-formală. Scopul nostru este
să încurajăm participarea activă a tinerilor și adulților la viața co-
munității și să sensibilizăm publicul larg cu privire la problemele
cheie cu care se confruntă societatea astăzi.

Membrii asociației provin din diverse domenii, precum geografie, turism, fotografie
și pedagogie, însă dragostea pentru educația non-formală și pentru  teatru participativ
(teatru labirint, teatru de imagine, teatru forum) ne-a reunit sub aceeași umbrelă. O
parte din membrii noștri au avut privilegiul de a participa la primul laborator și specta-
col de teatru labirint desfășurat în România.  Aceștia au preluat și adaptat metodologia
urmărind misiunea organizației și promovând o formă de învățare practică, continuând
diseminarea acesteia în România și în străinătate.

De-a lungul acestor ani, am dezvoltat și am fost parteneri în diverse proiecte cu un
puternic impact social asupra vieții comunității.

Colaborăm cu mai multe asociații naționale și internaționale, la crearea și dezvoltarea
de instrumente noi pentru educație non-formală și la conștientizarea problemelor precum
excluziunea socială, discursul instigator la ură, stereotipuri de gen, rasism, homofobie etc.
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Caracteristicile ghidului

Acesta este un ghid metodologic care urmărește să fie un instrument util și practic, cu
scop didactic, formativ și dinamic, care să integreze concluziile și abilitățile de învățare
dobândite în urma derulării  proiectului LUDAMUS! și se bazează pe experiențele și
metodologiile testate în proiect în cadrul elaborării și dezvoltării de jocuri și experiențe
ludice pentru promovarea patrimoniului cultural. Își propune să ofere celor interesați
metodologia necesară experimentării și dezvoltării de noi practici de promovare a patri-
moniului cultural prin jocuri, folosind îndrumările tehnice care sunt descrise în detaliu.

Este un ghid bine structurat și practic, organizat în două secțiuni generale: 

Prima secțiune abordează întrebările teoretice și metodologice prin trei capitole te-
matice diferite: 

• Primul capitol cuprinde întrebările teoretice despre patrimoniul cultural, defi-
nirea și caracteristicile precum și bazele interpretării lor. 

• Al doilea capitol se concentrează pe metodologia de proiectare a experiențelor
recreative și a jocurilor de tot felul, cu o atenție deosebită în a oferi cititorului
resurse și instrumente pentru a crea jocuri de la zero. 

• În cel de-al treilea capitol, se propun o serie de recomandări și exerciții pentru
crearea unor instalații ludice interactive, unde sunt detaliate materialele necesa-
re și cum pot fi folosite la potențial maxim. 

În a doua secțiune, sunt prezentate 9 experiențe ludice concepute și dezvoltate pe par-
cursul proiectului Ludamus!, ca parte esențială a pregătirii  practice experimentate de
cele 5 organizații partenere. Aceste experiențe sunt concepute ca un material pedagogic
valoros, întrucât, pe lângă faptul că reprezintă o sursă de motivație și inspirație pentru
cei care le citesc, îndeplinesc și o funcție fundamentală formativă și de evaluare, deoare-
ce: revizuiesc,  pun sub semnul întrebării  și  adaptează orientările pragmatice generale
prezentate în prima secțiune, deci ajută la transmiterea perfectă a mesajului despre ca-
racterul deschis și transferabil al metodologiei  cu care LUDAMUS! a funcționat.  În
plus, aceste jocuri sau experiențe ludice pot fi folosite în mod independent, replicate to-
tal sau parțial sau adaptate în funcție de nevoile celor care doresc să le utilizeze. În acest
scop, s-a acordat o atenție deosebită detalierii modului în care pot fi adaptate, astfel în-
cât să fie experiențe pe deplin transferabile în orice context sau scop.

Cele patru jocuri de societate au teme foarte variate (de la patrimoniul sărbătoririi
Carnavalului local, ciclurile apei, mitologia și cunoașterea teritoriului, patrimoniul agri-
col și arhitectura satului, până la promovarea patrimoniului artistic și istoric al unei capi-
tale europene), sunt gratuite și pot fi descărcate și printate de oricine își dorește să se bu-
cure de o astfel de experiență. Veți găsi, de asemenea, patru experiențe imersive, cu for-
mate și obiective diverse, dar perfect transferabile în alte contexte (descoperirea patrimo-
niului cultural urban și rural) și un joc online despre patrimoniul magic din Galicia.

Pe locuri, fiți gata... Start joc!
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PARTEA A

 METODOLOGIA 
PENTRU PROMOVAREA

PATRIMONIULUI
CULTURAL PRIN

INTERMEDIUL JOCULUI





PATRIMONIUL - 
NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1. Ce este patrimoniul – definiții și paradigme 

Dificultatea  stabilirii  unei  definiții  satisfăcătoare  a  „patrimoniului”  este  dovedită  de
dezbaterea continuă asupra sensului și însemnătății acestui concept. Totuși dificultatea
nu provine neapărat din complexitatea noțiunii,  ci din faptul că există foarte multe
perspective  din  care  patrimoniul  poate  fi  privit  și  analizat.  De  exemplu,  el  poate  fi
subiect  de studiu pentru antropologi,  sociologi,  lucrători  în turism și  specialiști  din
mediul academic, istorici sau manageri culturali. În plus, patrimoniul poate fi studiat de
oricine este interesat de istoria sa personală, de propriile sale valori și direcții de viață:
„Patrimoniul aparține oamenilor; nu doar unui grup restrâns de specialiști și experți, ci
întregii lumi”. (Howard, 2003:33)

În ultimile  două decenii  a avut loc o tranziție de la modalitatea tradițională de a
clasifica  și  defini  patrimoniul  la  una  mai  cuprinzătoare,  umanistă.  Olivier  Poisson,
specialist în patrimoniul UNESCO, a declarat în 2008 că: 

Totul  are  potențialul  de  a  deveni  patrimoniu  deoarece  totul  are  o
semnificație,  pentru că totul  a fost  construit,  dezvoltat,  fabricat,  preluat,
modernizat sau refăcut conform valorilor umane care cel mai probabil ne
aparțin. Trecutul este mort, dar el supraviețuiește în mintea noastră. Este
viu doar în amintirile noastre, și este atașat de locuri, obiecte, lucrări de
artă care există în fața ochilor noștri și pot fi observate.

Motivul  pentru  care  această  tranziție  este  relevantă  are  legătură  directă  cu  scopul
proiectului  nostru  Ludamus! ce  consideră  patrimoniul  a  fi  un  proces  „prin care
obiectele, evenimentele, locurile, reprezentațiile și personalitățile provenite din trecut
sunt transformate în experiențe în și pentru prezent.” (Ashworth, 2012:2) 

UNESCO  merge  și  mai  departe,  analizând  capacitatea  patrimoniului  de  a  fi
transferat și nevoia de a îl conserva: „Patrimoniul este moștenirea pe care am dobândit-
o din trecut, cu care trăim în prezent și pe care o vom transmite generațiilor viitoare.
Patrimoniul nostru cultural și cel natural sunt surse de viață și inspirație imposibil de
înlocuit.” (UNESCO World Heritage Centre - World Heritage, n.d.)

De  fapt,  patrimoniul  nu  este  nici  pe  departe  un  concept  nou.  Interpretarea  sa
datează încă din antichitate, când Grecii care vizitau Egiptul primeau un ghid care să le
prezinte relicvele.
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 În Evul Mediu, conceptul de patrimoniu public nu exista încă. Totuși atunci a fost
menționat pentru prima dată conceptul de a proteja obiecte cu o valoare alta decât cea
materială: moaște sfinte, regalii (simboluri regale), colecții de cărți din bibliotecile regale,
arhivele  instituțiilor  regale  sau  religioase  și  clădiri  antice.  După  cum  a  menționat  și
Howard (2003), cultul relicvelor a fost în esență un curent care a presupus protejarea,
conservarea, vânzarea și falsificarea artefactelor din trecut, despre care se credea că ofereau
puteri speciale posesorilor lor. În timpul Renașterii, importanța dată patrimoniului nu s-a
concretizat neapărat prin conservare ci mai degrabă prin imitarea stilului de construcție. În
acestă perioadă, autoritățile – Monarhia și Biserica – nu au protejat astfel de obiecte și
monumente; dimpotrivă aveau libertatea de a le distruge dacă acest lucru servea agendei
lor ideologice sau politice. 

Noțiunea oficială de prezervarea și conservare (ce a contribuit la evoluția conceptului de
patrimoniu public) a apărut în timpul Revoluției Franceze (1789-1799). În 1783, Iluminiștii
francezi au cerut Statului să oprească distrugerea monumentelor antice fără realizarea în
prealabil a unei investigații oficiale, cerere ce a fost preluată de presa acelor timpuri.

Mișcarea de salvgardare a devenit mai puternică în timpul celui De-al Doilea Război
Mondial, impulsionată de faptul că tezaure culturale din întreaga Europă erau distruse ca
urmare a frământărilor politice și  sociale. Critici de artă și directori de muzee au cerut
Aliaților să creeze o organizație în cadrul forțelor armate care să identifice și să protejeze
monumentele și operele de artă europene. În 1943 Forțele Aliate au organizat Diviziunea
„Monumente, Arte plastice și Arhive” (Monuments, Fine Arts, and Archives) cunoscută
și  sub  denumenirea  de  Unitatea  „Oamenii  Monumentelor”  -  „Monuments  Men”
(formată din 350 de persoane din 13 țări). Fără efortul acestor curatori și profesori, zeci de
mii de opere de artă neprețuite s-ar fi pierdut pentru totdeauna (Morrison, 2014)

În Noiembrie 1945, după încheierea celui De-al Doilea Război Mondial, 44 de țări din
întreaga  lume  au  participat  la  Conferința  Națiunilor  Unite  pentru  stabilirea  unei
oganizații educaționale și culturale (ECO/CONF). În felul acesta a luat naștere UNESCO
–  o  organizație  a  cărui  demers  este  să  construiască  și  să  consolideze  „solidaritatea
intelectuală și morală a umanității”, și astfel să prevină izbucnirea unui alt război mondial. 

Fig. 1 – Tipuri de patrimoniu după gradul lui de reprezentativitate
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2. Tipuri și categorii de patrimoniu

În momentul  în  care o zonă  este  recunoscută  drept  „sit”  de patrimoniu de  către  o
organizație oficială (precum UNESCO) sau direct de către comunitatea în care se află,
relația sa cu mediul în care există și cu oamenii care o utilizează se modifică imediat.
Devine astfel  un loc,  obiect  sau obicei  separat  de „cotidianul” zonei,  devine ceva ce
trebuie  admirat,  prețuit  sau  valorificat.  În  plus,  conform  lui  John  Carman  (2002),
patrimoniul se creează în timpul procesului de categorisire. Aceste locuri dobândesc o
poziție specială și, în consecință, o serie de îndatoriri atât legale cât și „morale” ce se nasc
din includerea lor într-un catalog oficial sau mai puțin oficial. 

În funcție de gradul lui de reprezentativitate putem vorbi despre un patrimoniul
personal, local, regional, național sau mondial (Fig. 1).

Evident  că,  odată  cu  gradul  de  reprezentativitate  va  crește  și  statutul  „oficial”  al
organizației  care  îl  guvernează.  UNESCO,  de  exemplu,  răspunde  de  Lista
Patrimoniului Mondial și a creat propriul său set de criterii pe care un sit „candidat”
trebuie să le îndeplinească pentru a fi inclus pe listă (vezi cap. 3). Totuși, UNESCO a
conceput  o  clasificare  aparte  a  patrimoniului,  plecând  de  la  tangibilitate  ca  și
caracteristică principală și continuând cu catalogarea lui (Fig 2). 

Fig. 2 – Tipuri de patrimoni cultural conform UNESCO – adaptat din Heritage: Critical Approaches de
Rodney Harrison, 2013 și United Nations Year for Cultural Heritage Information Kit, 2002
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 3. UNESCO, lista patrimoniul mondial 
și patrimoniul cultural intangibil

UNESCO este Organizația Educațională, Științifică și Culturală a Națiunilor Unite, iar
scopul său principal este de a promova pacea prin cooperare internațională în materie
de educație, știință și cultură.

3.1. Siturile de patrimoniu mondial

Pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial – UNESCO, siturile trebuie să aibă
o  valoare  universală  remarcabilă  și  să  îndeplinească  cel  puțin  unul  din  zece  criterii
posibile.  Criteriile  sunt  prezentate  în  Ghidul  Operațional  pentru  Implementarea
Convenției Patrimoniului Mondial, care, pe lângă textul Convenției propriu-zis,  este
instrumentul principal în analiza Patrimoniului Mondial. 

Cele zece criterii sunt în vigoare din 2004.

Criteriile pentru selecția Siturilor de Patrimoniu Mondial. 

Tip Criteriu Exemple

C
U
L
T
U
R
A
L

(i). Reprezintă o capodoperă 
a geniului uman creativ.

Doar (i)
• Australia: Opera din Sydney 
• Cambodia: Templul Preah Vihear
• India: Taj Mahal

(i) + alte criterii 
•Galicia: Santiago de Compostela (centrul 
vechi)
• Vatican

(ii). Demostrează un schimb 
reciproc important de valori 
umane, de-a lungul unei 
perioade de timp sau în 
cadrul unei arii culturale 
mondiale a progeselor 
tehnologice sau arhitecturale,
a artelor monumentale, în 
urbanism sau peisagistică. 

Doar (ii)
• România: Mănăstirea Horezu

(i) + (ii) + alte criterii 
• Galicia: Santiago de Compostela (centrul 
vechi)
• Vatican

(iii). Constituie o mărturie 
unică sau cel puțin 
excepțională a unei tradiții 
culturale sau a unei. civilizații
existente sau dispărute .

Doar (iii)
• Germania: Peșterile și arta rupestră din era 
glaciară din Jura Șvabă
• Japonia: Siturile Creștine Secrete din 
Regiunea Nagasaki

(iii) + (iv)
• Portugalia: Mănăstirea Jerónimos și 
Turnul Belém
• Cuba: Peisajul Arheologic al Primelor 

  22  



PATRIMONIUL ÎN JOC   LUDAMUS! PROJECT

C
U
L
T
U
R
A
L

Plantații de Cafea 

(iv). Este un exemplu 
remarcabil de construcție, 
ansamblu sau peisaj 
arhitectural sau tehnologic 
care ilustrează un (mai 
multe) stadiu(ii) 
important(e) din istoria 
umanității.

Doar (iv)
• Italia: Ivrea, oraș industrial din secolul 
20
• România: satele cu Biserici Fortificate 
din Transilvania
• România: Bisericile din lemn din 
Maramureş

(iii) + (iv)
• Portugal: Mănăstirea Jerónimos și 
Turul Belém
• Cuba: Peisajul Arheologic al Primelor 
Plantații de Cafea

(v). Este un exemplu 
remarcabil de așezare umană
tradițională, tip de utilizare 
a terenurilor, sau a mărilor, 
care este reprezentativ 
pentru (o) cultură(i) sau 
pentru interacțiunea cu 
mediul mai ales când acesta 
a devenit vulnerabil sub 
presiunea unor schimbări 
ireversibile.

Doar (v)
• Italia: Colinele viticole Prosecco din 
Conegliano și Valdobbiadene
• China: Peisajul Cultural al Teraselor de 
Orez din Honghe Hani 

(v) + (vii) + alte criterii
• Grecia: Meteora
• Italia: Veneția și lagunele aferente 

(vi). Este direct sau intrinsec
legat de evenimente sau 
tradiții practicate în 
prezent, idei sau credințe, 
lucrări artistice sau de artă 
de o importanță universală 
remarcabilă.  

Doar (vi)
• Japonia: Memorialul Păcii de la 
Hiroshima
• Polonia: Lagărul Germaniei Naziste (1940
- 1945) de Concentrare și Exterminare 
Auschwitz Birkenau

(vi) + alte criterii
• Santiago de Compostela (centrul vechi) + 
Camino de Santiago (din Spania și Franța)
• Portugalia: Turnul Belém din Lisabona
• Italia: Veneția și lagunele aferente

(vii).  Conține fenomene 
naturale deosebite sau zone 
de o frumusețe naturală sau 
importanță estetică 
excepțională. 

• Mexic: Rezervația Biosferei de Fluturi 
Monarh (cel mai spectaculos exemplu al 
migrației insectelor ce începe chiar și din 
Canada) 

(viii). Este un exemplu 
remarcabil ce reprezintă 
etape majore ale istoriei 
Pământului, inclusiv 
înregistrarea vieţii, procese 
geologice semnificative în 
curs de desfăşurare în 

• Italia: Muntele Etna – unul din cei mai 
activi vulcani din lume și un exemplu 
formidabil de procese geologice și forme 
de relief în continuă formare și desfășurare
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N
A
T
U
R
A
L

dezvoltarea formelor de relief
sau caracteristici 
geomorfologice sau fizico-
geografice semnificative.

(ix). Este un exemplu 
remarcabil reprezentând 
procese semnificative 
ecologice şi biologice în curs 
de desfăşurare în evoluţia şi 
dezvoltarea surselor naturale 
terestre, acvatice, 
ecosistemelor de coastă şi 
marine şi comunităţilor de 
plante şi animale.

• Europa: Pădurile Primare și Seculare de 
Fagi din Munții Carpați precum și din alte
regiuni ale Europei 

(x). Cuprinde cele mai 
importante şi semnificative 
habitate naturale pentru 
conservarea in-situ a 
diversităţii biologice, inclusiv
a celor care conţin specii 
ameninţate, de valoare 
excepţională, din punct de 
vedere al ştiinţei sau 
conservării.

Doar (x)
• Mexic: Sanctuarul Balenelor de la El 
Vizcaino

(x) + alte criterii 
• România: Delta  Dunării (vii) + (x)
• Australia: Marea Barieră de Corali (vii) + 
(viii) + (ix) + (x)
• Ecuador: Insulele Galápagos (vii) + (viii) 
+ (ix) + (x)
• USA: Parcul Național al Marelui Canion 
(vii) + (viii) + (ix) + (x)

Fig. 3 – Criteriile pentru selecția Siturilor de Patrimoniu Mondial. 

3.2. SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL INTANGIBIL

Unul din obiectivele clasificării patrimoniului se axează pe nevoia conservării acestuia.
Având  în  vedere  caracterul  său  perisabil,  patrimoniul  intangibil  este  amenițat  cu
dispariția din cauza ritmului alert de dezvoltare al omenirii. De aceea, conservarea lui
trebuie să se axeze pe îndeletniciri, reprezentări, expresii, cunoștințe, abilități precum și
pe instrumente, obiecte, artefacte și spații culturale pe care comunitățile, grupurile și în
unele  cazuri  indivizii  le  recunosc  ca  făcând  parte  din  patrimoniul  lor  cultural.
Patrimoniul intangibil  este transmis de la o generație la alta; este constant recreat de
comunități și grupuri de oameni ca răspuns la mediul lor de viață, la interacțiunea lor
cu natura și istoria lor, și le oferă un sens al identității și continuității, promovând astfel
respectarea diversității culturale și creativității uname (UNESCO, 2003).

UNESCO  a  creat  3  instrumente  pentru  salvgardarea  patrimoniului  cultural
intangibil, evidențiate în figura de mai jos. 
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Fig. 4 – UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural intangibil 

3.2.1 LISTA REPREZENTATIVĂ 
A PATRIMONIULUI CULTURAL INTANGIBIL AL OMENIRII

Această  listă  conține  elemente  de  patrimoniu  intangibil  care  dovedesc  diversitatea
acestuia și contribuie la conștientizarea importanței sale.

Exemple:

• Arta napoletană 'Pizzaiuolo' (abilitatea de a pregăti pizza napoletană – Italia)
• Opera dei Pupi – teatru tradițional de păpuși sicilian (Italia)
• Muzica Fado (Portugalia)
• Doina (România)
• Muzica și dansul Flamenco (Spania)
• Dieta Mediteraneană (Cipru, Croația, Spania, Grecia, Italia, Maroc, Portugalia)

Criterii
(toate sunt obligatorii)

• R.1:  Elementul  face  parte  din  patrimoniul  cultural  intangibil  conform
Articolului 2 al Convenției.

• R.2: Includerea elementului (în Listă) va contribui la asigurarea vizibilității și
conștientizării importanței patrimoniului cultural intangibil  și la încurajarea
dialogului,  reflectând astfel  diversitatea culturală  mondială  și  constituind  o
dovadă a creativității umane. 

• R.3: Există măsuri de salvgardare care pot proteja și promova acest element. 
• R.4:  Elementul  a  fost  nominalizat  ca  rezultat  al  implicării  pe  scară  largă  a

comunității,  grupului  sau,  dacă  este  cazul,  a  persoanelor  în  cauză  și  cu
consimțământul acestora liber și informat, primit în prealabil. 

• R.5:  Elementul este inclus deja într-o listă a patrimoniului cultural intangibil al
teritoriului țării(ilor) unde se regăsește conform Articolelor 11 și 12 ale Convenției.
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3.2.2 LISTA PATRIMONIULUI CULTURAL INTANGIBIL 
CARE ARE NEVOIE DE CONSERVARE URGENTĂ

Conținutul  Listei are  scopul  de  a  mobiliza  cooperarea  și  întrajutorarea  între  părțile
interesate la nivel internațional pentru a implementa măsurile de conservare necesare. 

• Răsfoiește lista aici:  https://ich.unesco.org/en/00011?type=00003#tabs

Câteva exemple din Portugalia: 

• Procesul de  realizare  a  ceramicii  negre  Bisalhães  (Louça  Preta  de  Bisalhães)
https://ich.unesco.org/en/USL/bisalhaes  black  pottery  manufacturing  process
01199

• Realizarea de talăngi (Chocalhos)
https://ich.unesco.org/en/USL/manufacture of cowbells 01065

Criterii
(toate sunt obligatorii)

U.1: Elementul este parte din patrimoniul cultural intangibil conform 
Articolului 2 al Convenției.
U.2:
a) Elementul  are  nevoie  urgentă de  protecție  și  conservare  deoarece  este  în

pericol  în  ciuda  efortului  comunității,  grupului,  sau,  dacă  este  cazul,  a
persoanelor și agenției(ilor) naționale în cauză;
(sau)

b) Elementul  are  nevoie  de  protecție  imediată  deoarece  se  confruntă  cu
amenințări deosebite ce pot rezulta în pierderea/dispariția sa.

U.3: Există măsuri de protecție și conservare care pot ajuta comunitatea, grupul
sau,  dacă  este  cazul,  persoanele  în  cauză  să  continue  să  îl  practice  și  să-l
transmită generațiilor viitoare. 
U.4:  Elementul  a  fost  nominalizat  ca  rezultat  al  implicării  pe  scară  largă  a
comunității,  grupului  sau,  dacă  este  cazul,  a  persoanelor  în  cauză  și  cu
consimțământul acestora liber și informat, primit în prealabil.
U.5: Elementul este inclus deja într-o listă a patrimoniului cultural intangibil al
teritoriului țării(ilor) unde se regăsește onform Articolelor 11 și 12 al Convenției.
U.6:  În cazuri  de  urgență  majoră  agenția(ile)  națională(e)  în cauză  a(u)  fost
consultată(e) în mod corespunzător cu privire la înscrierea elemntului (în Listă)
în conformitate cu Articolul 17.3 al Convenției.
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3.2.3. REGISTRUL DE BUNE PRACTICI 
PENTRU CONSERVAREA PATRIMONIULUI 

Registrul conține programe, proiecte și activități care reflectă în mod corect principiile
și obiectivele Convenției. Acesta oferă agențiilor naționale, comunităților și altor părți
interesate oportunitatea de a împărtăși experiențe de conservare de succes, precum și
exemple  de  modalități  în  care  au  reușit  să  depășească  provocările  întâlnite  în
transmiterea  generațiilor  viitoare  a  patrimoniului  lor  viu,  a  practicilor  sale  și  a
cunoștințelor lor. Aceste metode și abordări ar trebui să constituie lecții și modele ce
pot fi adaptate la circumstanțe diferite, inclusiv în țări în curs de dezvoltare. 

Cele  9 criterii nu sunt toate obligatorii, dar ar trebui îndeplinite pe cât posibil.   Le
puteți găsi aici: https://ich.unesco.org/en/select-for-the-register-00300

Câteva exemple de practici de conservare de succes din Spania: 

• Metodologia de inventariere a patrimoniului cultural intangibil din rezervațiile 
biosferei: experiența Montseny .

• Revitalizarea meșteșugului tradițional al producției de var în Morón de la Fron-
tera, Sevilla, Andaluzia.

• Centrul de cultură tradițională – muzeul școlar al proiectului pedagogic Pusol.

Cu toate acestea, conservarea pe termen lung a acestui tip de patrimoniu este imposibilă
fără  diseminarea  informațiilor  despre  însemnătatea  și  importanța  sa;  de  aceea  este
esențial să realizăm o interpretare a patrimoniului pentru a putea interacționa mai bine
cu acesta (Fig. 5).

4. Interpretarea patrimoniului 
– cum să „transmitem” patrimoniul

4.1 Dificultăți în găsirea 
unui „limbaj universal” adecvat publicului 

Având în vedere faptul că patrimoniul ține în general de specificitatea unui loc sau cel
puțin a unui context este esențial să se ofere un anumit nivel de informare persoanelor
căruia se adresează sau care sunt interesate de acest tip de patrimoniu în general. Acest
lucru a dus la dezvoltarea unui nou domeniu: interpretarea patrimoniului. 

Interpretarea se referă la o gamă largă de potențiale activități menite să sporească
gradul de conștientizare a publicului precum și să îmbunătățească cunoștințele legate de
siturile  de patrimoniu cultural.  Interpretarea se  poate face  prin publicații  tipărite  și
electronice,  prelegeri  publice,  instalații  in situ sau în afara sa  dar în directă legătură
acesta, programe educaționale, activități comunitare și de cercetare, instruire și evaluare
continuă a procesului de interpretare în sine (ICOMOS, 2008) .

Mai  precis,  interpretarea  constă  în  asimilarea  cunoștințelor  prin  activități
programate  și  pregătite  care  nu  sunt  nominalizate  în  mod  direct  ca  fiind
educaționale, dar care încorporează elemente importante de învățare (Colardyn and
Bjornavold, 2004).
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Ținând cont de faptul că patrimoniul este un concept complex care încă este supus
dezbaterii,  interpretarea  sa  este  la  fel  de  dificil  de  proiectat  și  realizat.  În  plus
„interpretarea patrimoniului este un proces social și cultural deoarece, la fel ca orice altă
formă de interpretare, ea nu poate fi limitată la definiții, manuale practice, tehnici de
comunicare, învățare informală, abordări de planificare, spectacole multimedia etc. Din
perspectiva  a  numeroase  discipline,  interpretarea  are  o  varietate  de  semnificații  și
utilizări: explicația și elucidarea reprezintă doar una dintre acestea.” (Staiff, 2014:3) 

Prin urmare, provocările vin din mai multe direcții.  În primul rând, înțelegerea și
sintetizarea  sensului  patrimoniului  care  trebuie  interpretat  este  în  sine  un  proces
gigantic. Patrimoniul ține de trecut, de memorie, de emoții și există anumite situații în
care oamenii  nu s-au împăcat  cu anumite părți  ale  propriei  istorii.  Cum ar putea fi
prezentate identități  controversate fără a  genera conflicte  și  reacții  negative? Totuși,
interpretarea eficientă nu ar trebui niciodată să cedeze în fața „pericolului unei singure
povești”1, ci trebuie să ofere perspective diferite asupra aceleiași situații.

Fig. 5 – Modalități de interacțiune cu patrimoniul – adaptat din  „Re-imagining Heritage Interpretation:
Enchanting the Past-Future” (Prolog), 2014, Russell Staiff

1 https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
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Tip Activitate Avantaje Dezavantaje
IN

T
ER

PR
ET

A
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G
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Ă
/ 

PE
R

SO
N

A
L

Ă

Plimbări ghidate 

Discuții 

Prezentări 

Interpreți 
itineranți 

Activități teatrale

Activități atașate 
unor programe

Evenimente 
speciale

Activități de 
interpretare 
voluntară sau 
concensionate  

contactul direct este, în general, 
considerat eficient, cu condiția ca 
materialele și prezentatorul să fie 
credibile și precise;

poate fi un proces distractiv și 
memorabil;

publicul are un nivel mai ridicat 
de interes pentru că a ales să 
participe;

poate fi folosit împreună cu alte 
tehnici de interpretare pentru a 
întări mesajul;

poate implica voluntari și poate 
conecta comunitățile cu siturile și 
cu procesul de conservare;

poate fi adaptat nevoilor unui 
anumit public.

necesită programe de 
instruire și sprijin;

poate fi dependent de 
vreme;

poate fi costisitor de produs 
și ar putea necesita sprijinul 
unui personal specializat în 
găsirea surselor de finanțare.

IN
T

ER
PR

ET
A

R
E 

A
U

T
O

-G
H

ID
A

T
Ă

 

panouri

artă

audio

multimedia

audio-vizual

recuzită

expoziții alea 
centrelor de 
vizitatori 
(modele 
interactive, 
scurte 
prezentări 
audio sau 
audio-vizuale, 
multimedia)

publicații

pot fi utilizate o gamă largă de 
materiale și tehnici de producție;

materialele pentru exterior ajung 
la un număr mare de vizitatori și 
de obicei nu necesită costuri de 
utilizare;

există de obicei un cost de 
producție scăzut în raport cu 
durata de viață a produsului;

publicațiile pot oferi informații 
detaliate în afara sit-ului despre 
sit-uri sau diverse teme și pot fi 
accesate de un public larg, mai ales
când sunt distribuite online;

materialele distribuite online sunt 
ieftin de actualizat.

durabilitatea variază în 
funcție de materialele de 
construcție, mediu și 
metode de configurare;

display-urile 
audio-vizuale/interactive 
necesită, în general, mai 
multă întreținere decât 
panourile normale, dar de 
obicei sunt foarte populare 
în rândul vizitatorilor;

elementele media plasate la 
exterior sunt susceptibile la 
vandalism și la condițiile 
climatice. 

Fig. 6 –  Avantaje și dezavantage în funcție de tipul de interpretare  Sursă: Interpretation — Making a
Difference on Purpose (2013), Sam H. Ham
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În al doilea rând, găsirea unui „limbaj comun” pentru mai multe grupuri țintă este, din
nou, o adevărată provocare. Oamenii sunt diverși; reacționează și răspund diferit la diferiți
stimuli,  ceea  ce  înseamnă  că  „interpreții”  ar  trebui  să  dedice  mult  timp  și  expertiză
înțelegerii comportamentului „publicului” lor. De exemplu, interpretarea patrimoniului
pentru copii are nevoie de specialiști care să creeze un conținut și context potrivit nivelului
lor de înțelegere și capacității lor de concentrare (conform principiilor lui Tilden – Fig. 7). 

În plus, interpretarea ar trebui să se  adapteze constant la preferințele grupului țintă.
Ultimele trei decenii, marcate de progrese tehnologice fără precedent, au adus o sofisticare
turistică semnificativă și o nouă perspectivă asupra ideii de divertisment. 

O altă provocare se referă la implicarea comunității  locale  în procesul interpretativ.
Există situații în care comunitatea locală nu este conștientă de semnificația propriului său
patrimoniu din multiple motive – pierderea identității cauzată de schimbările politice și
sociale, lipsa educației și a accesului la informație etc. Prin urmare, înainte de a-l interpreta
pentru  vizitatori,  comunitatea  locală  trebuie  mai  întâi  să  învețe  despre  propriul
patrimoniu și să ajungă la un anumit nivel de apreciere față de acesta. În caz contrar,
scopul conservării patrimoniului se pierde.

TILDEN'S PRINCIPLES OF INTERPRETATION

1. POVESTEȘTE!
Orice interpretare care nu leagă cumva ceea ce este afișat sau descris cu ceva
din personalitatea sau experiența vizitatorului va fi sterilă.

2. DEZVĂLUIE!
A informa nu înseamnă a interpreta. Interpretarea este o revelație pe baza
unor informații.  Dar sunt lucruri complet diferite. Cu toate acestea, orice
interpretare include oferirea de informații.

3. Interpretarea  este  o  artă, care  îmbină  multe  arte,  indiferent  dacă
materialele prezentate sunt științifice,  istorice sau arhitecturale.  Orice artă
poate fi învățată într-o anumită măsură.

4. PROVOACĂ!
Scopul principal al interpretării nu este să instruiască, ci să provoace.

5.Interpretarea ar trebui să vizeze prezentarea unui întreg mai degrabă decât
a unei părți, și să se adreseze întregului om, mai degrabă decât unei singure
părți.

6. Interpretarea destinată copiilor (< 12 ani) nu ar trebui să fie o diluare a
unei  prezentări  destinate  adulților,  ci  ar  trebui  să  aibă  o  abordare
fundamental  diferită.  Pentru a  fi  versiunea cea  mai  bună,  va  necesita  un
suport separat.

Fig. 7 – Principiile propuse de Tilden pentru interpretarea patrimoniului
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4.2. Interpretarea ghidată și auto-ghidată a patrimoniului

În funcție  de tipul de implicare a „beneficiarului”,  există două categorii  distincte de
interpretare:  auto-ghidată  și  ghidată  (Fig.  6).  Fiecare  include  infrastructură
interpretativă  specifică;  instalații  fizice,  facilități  și  zone  informative  situate  în  sau
conectate la sit-ul de patrimoniu, ce pot fi utilizate pentru interpretare și prezentare,
inclusiv cele care înlesnesc interpretarea prin metode tehnologice noi.

Indiferent de tipul său,  pentru a fi eficientă, interpretarea trebuie să respecte cele 6
principii propuse de Freeman Tilden (1967) care au devenit piatra de temelie a acestei
practici (Fig 7).

În concluzie interpretarea implică …

Fig. 8 – Interpretarea patrimoniului conform lui Freeman Tilden

Alegerea  jocurilor  de  societate  (boardgames)  pentru  interpretarea  patrimoniului  are
utmătoarele justificări:

 au niveluri variate de dificultate în ceea ce privește lectura - prin urmare, pot viza
grupuri variate;

 sunt distractive și încă „la modă” - mai ales în perioada pandemiei vânzările de
jocuri de societate și puzzle-uri au crescut; (The Guardian, 2020)
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 sunt  instrumente  pentru  educația  non-formală  și  chiar  informală  –  nu  ești
conștient de învățare, asociezi jocul cu relaxarea și timpul liber;

 oferă  o  gamă largă  de  mecanici,  prin  urmare  există  posibilități  infinite  de  a
spune povești;

 același  joc  poate  avea  mai  multe  obiective  –  poate  contribui  la  informarea,
conștientizarea  sau  chiar  impulsionarea  spre  acțiuni  concrete  pentru
conservarea patrimoniului;

 pot avea numeroase versiuni, ajungând la un public mai larg – jocuri de societate,
jocuri online, aplicații mobile, print & play;

 sunt durabile – sunt transferabile (de obicei împrumutăm jocuri de societate),
este mai probabil ca un joc să fie cumpărat și păstrat decât o broșură sau niște
materiale promoționale tradiționale și pot fi jucate în alte contexte.

În  plus,  jocurile  sunt  instrumente  incredibile  care  pot  avea  un  impact  semnificativ
asupra promovării unei vieți culturale durabile a comunităților.

Experiența  noastră  în  domeniu
ne-a  ajutat  să  concluzionăm  că
patrimoniul aflat într-o stare precară
este  consecința  directă  a  lipsei  de
apreciere, atât din partea comunității
locale, cât și din partea autorităților.
Una  dintre  cauze  este  legată  de
reprezentativitate  –  nimeni  nu  se
simțea  reprezentat  de  patrimoniul
respectiv. Prin jocuri, interacțiunea
cu  patrimoniul  este  construită
într-o manieră ludică, ce generează
instantaneu  însușirea  locului  și
creează  atașament  față  de  acesta.
Așadar,  „locul  de  joacă”  devine
un spațiu sigur ce este apreciat și
respectat  întrucât  stimulează
sentimentul de apartenență.
Mândria  împreună  cu  sentimentul
de proprietate conduc în cele din urmă la conservarea și promovarea patrimoniului, care
sunt pilonii turismului cultural durabil.

Să ne imaginăm o lume în care copiii și adulții devin conștienți de patrimoniul lor
prin joacă. Credeți că ar putea vreodată să contribuie la distrugerea unui loc de joacă?
Eu nu cred asta pentru că...

Prin interpretare, înțelegem; prin înțelegere, apreciem; prin apreciere, protejăm…

(Tilden, 1957:38)
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 DESIGNUL ȘI PROCESUL 
DE CREARE A JOCURILOR:

PAS CU PAS

1. SĂ DĂM STARTUL JOCULUI

Confruntându-ne  cu  provocarea  de  a  disemina  și  de  a  pune  în  valoare  moștenirea
culturală în rândul societății, observăm diferite formule care s-au dovedit eficiente de-a
lungul  timpului:  măsuri  de  protecție  juridică,  muzealizarea,  transformarea  ei  în
destinație și obiect turistic, catalogarea sa etc. Dar toate acestea sunt acțiuni care, aplicate
într-o manieră izolată, nu ajută la conectarea oamenilor în mod participativ cu propria
cultură, ci îi transformă în spectatori care doar observă acest conținut din exterior, fără să
se simtă implicați sau să participe în mod activ. Amplificarea progresivă a detașării de
elementele propriei culturi, ruperea lanțului natural de transmitere intergenerațională,
devalorizarea  patrimoniului  cultural  la  nivel  social  și  mediatic,  standardizarea  și
globalizarea culturală – toate acestea sunt motive suficiente  pentru a justifica  nevoia
abordarii acestei provocări din persepective mai inovatoare și mai participative.

Din  acest  punct  de  vedere,  metodologiile  ludice  și  jocul  oferă  oportunități  de
explorare și exploatare care nu ar trebui neglijate: resurse și metode îndelung testate în
domeniul  educației  non-formale,  din ce în ce mai prezente în contexte educaționale
formale și, de asemenea, în căutarea altor obiective dincolo de mediul academic sau de
educația în timpul liber, precum facilitatori ai învățării și educației permanente pentru
toate vârstele. Să nu uităm, de asemenea, că jocul în sine este cultură și este prezent de-a
lungul istoriei și în cadrul tuturor civilizațiilor, confirmând, în acest fel, validitatea și
relevanța lui în modelarea umanității și în transmiterea valorilor societății. Importanța
jocului în învățarea și în dezvoltarea integrală a copiilor este un subiect studiat pe larg
prin varii  aspecte și perspective, dar în ultima vreme se vorbește deja despre o nouă
disciplină de studiu, ludologia, dedicată cercetării, creației și experimentării jocului ca
fenomen al culturii din perspectiva științelor sociale și umaniste, a informaticii și a altor
domenii ale cunoașterii.

Totuși, imaginea mintală pe care noi adulții ne-o însușim adesea etichetează jocul
drept o activitate pur copilărească ce apare filtrată prin conotațiile negative ce definesc
jocul  ca  antonim  pentru  anumite  concepte  -  cum  ar  fi  joc  versus  efort,  joc  versus
seriozitate, joc versus disciplină, joc versus învățare, și inclusiv prin relația probabilă cu
efectele nocive pe care jocurile le pot avea asupra vieții oamenilor.

Deși  este  adevărat  că  multe  dintre  aceste  preconcepții  sunt  astăzi  depășite,  vă
propunem totuși o prezentare generală a celor mai răspândite idei despre relația dintre
joc și învățare:
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 Jocul este pentru copii: această concepție este relativ recentă, deși larg acceptată.
Realitatea este că adulții  au abandonat treptat obiceiul  de a se juca deoarece
schimbările provocate de revoluția industrială și de consolidarea capitalismului
i-au forțat pe oameni să-și bazeze subzistența pe productivitate, cu un volum de
muncă imens și, în consecință, cu un timp liber foarte restrâns și limitat. Jocul a
fost  redefinit  ca  o  activitate  eminamente  copilărească  și  una  care  ar  trebui
abandonată pe măsură ce creștem, ca și cum ar fi vorba despre o fază evolutivă
pe care trebuie să o depășim. 

 Jocul  este  o  pierdere  de  timp:  urmând  logica  mitului  anterior,  această  idee
insinuează că în timpul ce ne jucăm nu producem nimic și nu facem nimic util,
deși beneficiile jocului au fost mai mult decât demonstrate atât din punct de
vedere fizic, social și cognitiv, cât și ca instrument de transmitere a valorilor și a
conținutului social și cultural.

 Jocul distrage atenția de la învățare. A te juca nu înseamnă a învăța. Nu înveți
jucând: de fapt, înveți foarte multe prin joc! Înveți să socializezi, să lucrezi în
echipă, îți asumi norme și reguli, înveți să rezolvi probleme. În plus, jocul este
un instrument  ideal  pentru  a  facilita  învățarea  de  toate  tipurile  și  pentru  a
acumula  cunoștințe  într-un  mod  total  experiențial  și  experimental.  Prin
urmare,  de aici  apare și așa-numita învățare bazată pe jocuri  (GBL – games-
based  learning),  o  metodologie  din  ce  în  ce  mai  implementată  în  toate
contextele educaționale.

 Jocul  este  opusul  efortului:  faptul  că  jocul  este  o  practică  plăcută,  în  care
primează  plăcerea  și  distracția,  nu este  un  motiv  justificat  pentru  a  exclude
conceptul de efort în sine. De fapt, jocul este o chestiune foarte serioasă pentru
cei ce îl  joacă – jucătorii  se străduiesc, dau tot ce au mai bun, caută în mod
constant să se perfecționeze și depun efort maxim. 

 Jocurile  creează  dependență:  este  necesar  să  evidențiem  în  acest  context
aplicarea  reducționistă  și  tendențioasă  a  termenului  de  jocuri  (de  noroc)
platformelor de pariuri, precum și implicarea conceptului de joc în problemele
specifice asociate dependenței de jocurile video și să marcăm o diferențiere clară
și  fără  echivoc.  Există  studii  care  urmăresc  să  analizeze  relația  dintre  joc  și
dependență, dar din nou trebuie spus că jocul în sine nu creează dependență.
Cu toții ne jucăm, dar nu acesta este motivul pentru care unele persoane sunt
afectate  de  tulburări  psihice  caracterizate  prin  dependență.  Este  adevărat  că
jocul te prinde, dar asta se întâmplă deoarece joaca se află în relație directă cu
motivația noastră intrinsecă, iar acest lucru, din punctul nostru de vedere, este
mai degrabă o oportunitate decât o amenințare.

 Nu în ultimul rând, există idei preconcepute despre joacă și învățare care sunt
doar pe jumătate adevărate și care au o dublă conotație,  precum ideea că nu
totul se poate face în joacă deoarece există lucruri care necesită seriozitate. Este
adevărat:  deși  sensul  de  „seriozitate”  ar  trebui  nuanțat,  introducerea
instrumentelor  și  strategiilor  ludice  în  diseminarea  moștenirii  culturale  nu
exclude deloc alte tipuri de formate mai tradiționale. De la proiectul Ludamus!
pretindem coexistența între diversele metode și resurse pentru promovarea și
punerea în valoare a patrimoniul cultural. Numai așa se va ajunge la mai mulți
oameni, indiferent de mediul din care provin, de interesele lor sau de legătura
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lor cu cultura. Beneficiile folosirii  jocurilor în educație există și sunt multe și
variate, dar nu reprezintă un panaceu și ar fi o greșeală gravă să pretindem că
jocurile sunt soluția la problemele și provocările educaționale actuale. În plus,
încorporarea strategiilor ludice nu este ușoară: necesită pregătire, efort și voință
din  partea  profesioniștilor  și  organizațiilor,  multă  experimentare,  multă
încercare și eroare, dezvoltarea unei culturi a jocului și, bineînțeles, îndeplinirea
în același timp a tuturor sarcinilor și funcțiilor profesionale generale.

Începând  cu  capitolul  următor,  vom  face  o  scurtă  prezentare  a  cadrului  teoretic  și
conceptual  pentru  a  pune  ulterior  bazele  metodologice  în  proiectarea  activităților
ludice. Dar, înainte de intra pe deplin în următoarele capitole, dorim să vă provocm să
experimentați,  să vă jucați și să descoperiți în mod direct cum gândirea și atitudinea
ludică  pot  fi  instrumente excelente pentru învățare,  deoarece  învățarea și  jocul  sunt
concepte  intrinsec  legate  de  elemente  comune  precum  curiozitatea,  creativitatea,
acceptarea provocărilor individuale și/sau de grup, efortul și descoperirea.
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2. TERMINOLOGIE

2.1. Ce este jocul?

Jocul este o activitate plăcută și recreativă, care se practică individual sau în grup și în
care se exercită o anumită capacitate sau deprindere.  Nu este moștenirea exclusivă a
copilăriei ci face parte din cultura popoarelor, din toate timpurile și locurile. Și chiar
mai mult: așa cum afirmă istoricul Johan Huizinga în lucrarea sa Homo ludens (1938),
acțiunea de joc  este chiar co-substanțială culturii  umane. Jocul  este la fel  de esențial
pentru oameni precum gândirea („homo sapiens”) și munca („homo faber”), pentru că
ne jucăm dintr-un instinct natural și liber, pentru că ne ajută să creăm experiențe și să
fim  conștienți  de  lume  și  de  noi  înșine,  și  pentru  că  ne  aduce  mai  aproape  de

concurență.  Cultura  și  jocul  sunt
strâns legate, iar ființele umane își
mențin  capacitatea  de  joacă  de-a
lungul vieții.

S-au  scris  multe  despre
caracteristicile  jocului,  dar  vom
prezenta  în  primă  instanță
informațiile oferite de un autor din
Galicia,  unul  dintre  principalii
cercetători  ai  jocului  popular
galician:  Paco  Veiga.  În  cartea  sa
„O  xogo  popular  galego”,  2001
(„Jocul  popular  galician”),  el
enumeră  trei  caracteristici  despre
care credem că sintetizează perfect
trăsăturile definitorii ale jocului:

A) Jocul  este liber și  spontan.
Nu  este  condiționat  de
stimulente  și  circumstanțe
externe.

B) Jocul  produce  plăcere  în
sine,  indiferent  de
obiectivele  externe  care  se
doresc a fi atinse.

C) Scopul  jocului  este  joaca.
Contează  mai  mult
mijloacele, și nu scopul.

Acestor  trei  caracteristici  de  bază,
susținute  de  altfel  de  întreaga  literatură  scrisă  pe  acestă  temă,  adaugăm  alte  două
contribuții care ni se par importante pentru a reuși să conturăm o definiție a jocului și
care ne vor ajuta să ne proiectăm strategiile ludice.

Una  dintre  aceste  contribuții  aparține  psihologului  Mihaly  Csikszentmihalyi
(„Flow: The Psychology of Optimal Experience”, 1990), unul dintre autorii pionieri în
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studiul fericirii  și  al psihologiei  pozitive.  În „Teoria experienței optime”, el  vorbește
despre „flow” și „starea de flow” și afirmă că oamenii sunt cu adevărat fericiți când ating
această stare. În această stare, oamenii sunt total cufundați și concentrați în ceea ce fac,
se pierde noțiunea timpului și are loc o dispariție absolută a preocupării de sine. Acest
lucru se întâmplă și  cu jocul,  deoarece natura sa imersivă încurajează  jucătorul  să se
concentreze exclusiv pe ceea ce face, iar plăcerea jocului ajunge la cel mai înalt nivel
atunci când există un echilibru între provocări  și abilități,  și simțim că avem control
asupra acțiunilor și situației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că participarea la aceste
activități  nu necesită  efort  (mai  degrabă o conștientizare  deplină  a  efortului),  ci  un
dialog între certitudini și incertitudini, feedback constant, o semnificație aproape epică
și multă curiozitate și imprevizibilitate.

După cum spuneam, în ceea ce privește jocul, pentru ca experiența să fie optimă,
abilitățile jucătorilor trebuie să fie în echilibru cu dificultatea provocării.  Acest lucru
este foarte important de luat în considerare în proiectarea jocurilor noastre, deoarece
granița  dintre  plictiseala  cauzată  de  provocări  prea  ușoare  și  anxietatea  cauzată  de
provocărilor  prea  dificile  este  una  dintre  cele  mai  importante  probleme  de  analizat
pentru a ne asigura că fluxul  este dinamic și îi  face pe jucători  să se adapteze,  să fie
flexibili și să devină mai buni, nu să abandoneze jocul.

Acest autor evidențiază o serie de elemente care pot povoca „starea de flow”:

1. Echilibru între provocări și abilități.
2. O combinație de acțiune, conștientizare și concentrare.
3. Obiective clare și feedback direct și imediat pentru a controla ceea ce facem în

fiecare  moment  și  pentru  a  ști  dacă  facem  bine  sau  greșit,  astfel  încât  să
acționăm în consecință și să evităm pierderea concentrării sau a interesului.

4. Concentrarea asupra sarcinii curente.
5. Senzația de control asupra acțiunilor.
6. Pierderea conștiinței de sine, dispariția preocupării de sine.
7. Percepția distorsionată asupra timpului, pierderea noțiunii timpului.

Printre multe alte caracteristici ale jocului, Maite Garaigordobil (2004) vorbește despre
„ficțiune” ca element important  pentru o definiție  completă,  deoarece jocul  implică
plasarea într-o stare între fantezie și realitate, și tot ceea ce o persoană este capabilă să-și
imagineze  este posibil  prin joc.  Acest  lucru ne va ajuta mai târziu să vorbim despre
importanța narațiunii în proiectarea unui joc.

Putem  lega  acest  „pact  cu  ficțiunea”  de  conceptul  de  „cerc  magic”,  inventat  de
amintita Huizinga și adoptat de Katie Salen și Eric Zimmerman pentru lumea virtuală:
este vorba despre locul și timpul în care se petrece jocul, protejat de lumea reală, în care
jucătorii acceptă liber regulile jocului și unde aceștia pot acționa în baza lor fără teamă și
fără  a  fi  judecați,  în  deplină  siguranță,  deoarece,  jocul  fiind  un  sistem închis,  toate
acțiunile sunt deja agreate, iar consecințele au efect doar asupra jocului în sine.

Jocul  este  esențial  pentru  dezvoltarea  personală  și  socială  a  indivizilor:  prin
intermediul jocului acordăm sens anumitor experiențe, lansând procese complexe de
motivare  și  automotivare,  încurajare,  încredere  în  sine  și  în  ceilalți,  comunicare,
conexiune, efort, depășirea provocărilor, cooperare, imaginație, creativitate, însușirea de
strategii și luarea deciziilor.
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Jocul are un caracter universal, deși variază și evoluează în funcție de vârstă și capătă
caracteristici diferite în funcție de contextul cultural în care se desfășoară. Încă din cele
mai vechi timpuri, jocurile sunt privite ca fiind o activitate plăcută și de socializare, dar
sunt  asociate  în  același  timp și  cu ritualul,  provocarea  și  antrenamentul,  și  chiar  cu
pregătirea pentru viață și supraviețuire.

Imagine de Amber Case, bazată pe teoria lui Csíkszentmihályi

2.2. Ce sunt jocurile?

Jocurile  sunt  create  și  proiectate  cu  unicul  scop  de  a  oferi  divertisment.  Vorbim  în
continuare de jocurile de zi cu zi, boardgames și jocuri de societate, jocuri video etc.

După cum am subliniat deja, jocul/ludicul este o caracteristică a dezvoltării umanității,
iar jocurileîn sine sunt o expresie a culturii care le creează și le practică.

Dovadă în acest sens este imensul patrimoniu ludic tradițional (imaterial și material) al
diferitelor culturi și societăți care au existat de-a lungul istoriei: jocuri tradiționale, jocuri
lingvistice,  orale  și  muzicale,  dansuri  recreative,  sporturi  populare  etc.  Importanța,
relevanța și  semnificația  jocului  pentru umanitate  (similar  cu alte  manifestări  culturale
precum limbile, muzica, literatura orală sau gătitul, pentru da doar câteva exemple) sunt
evidențiate  de perpetuarea  jocului  prin transmitere  intergenerațională.  Cele  mai  multe
dintre  jocurile  populare  cunoscute  și  practicate  astăzi  au  ajuns  la  noi  pentru  că  s-au
transmis  din  generație  în  generație,  trecând  prin  sita  timpului  și  demonstrându-și
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validitatea și semnificația pentru specia umană, fără interese mercantiliste sau comerciale și
fără strategii de marketing. Surprinzător!

Afirmația  că  jocul  este  o  parte  esențială  a  modelării  umanității  este  întârită  și  de
capacitatea  inovatoare  și  creativă  care  se  reflectă,  de  exemplu,  în  numărul  imens  și  în
varietatea de jocuri existente astăzi, și mai ales în capacitatea de a profita de potențialul oferit
de  noile  suporturi  și  formate  și,  de asemenea,  de inovațiile  tehnologice  aflate  în slujba
sectorului  jocurilor.  Această  capacitate  de  creativitate,  inovație  și  transferabilitate
demonstrează relevanța și semnificația pe care jocul o are pentru oameni în viața de zi cu zi:
continuăm să inventăm și să creăm jocuri pentru că ele sunt importante în viața oamenilor.

Există  nenumărate  categorii  de  jocuri,  fiecare  punând  accent  pe  diferite  criterii,
caracteristici sau elemente: jocuri de masă (și în funcție de componentele lor fizice pot fi, de
exemplu: jocuri de cărți, jocuri de societate, boardgames, jocuri cu jetoane, cu zaruri, cu
miniaturi etc.), jocuri video, jocuri tradiționale, jocuri de rol, jocuri populare, jocuri pre-
sport, jocuri de evadare (digitale sau analogice; escape rooms sau jocuri breakout), jocuri de
mister cu indicii, gymkhana (jocuri în echipe cu mai multe probe), vânătoare de comori etc.
Nu vom insista pe acest subiect pentru că ar fi copleșitor să enumerăm aici toate categoriile
posibile existente, iar ulterior vom propune oricum anumite tipuri de jocuri care pot fi
create pentru în cadrul proiecttelor pe care le desfășurați.

“Jocuri de copii ” (1560) de Pieter Brueghel, cel Bătrân.
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2.3. Ce este gamificarea sau ludificarea?

Urmând definiția designerului și cercetătorului Sebastian Deterding (2011), gamificarea
este utilizarea elementelor de design de joc în medii non-joc, adică în medii care nu sunt
conectate în mod natural și tradițional cu jocul liber și spontan: în lumea marketing-
ului și a vânzărilor, în organizații,  în domeniul sănătății,  la locul de muncă etc. Prin
gamificare  se  urmărește  crearea  unui  nou  mediu  motivațional  pentru  stimularea
implicării sau menținerea interesului pe termen lung. În lumea vânzărilor, cele mai clare
exemple  sunt  acumularea  de  puncte  pentru  obținerea  de  servicii  suplimentare,
concursurile și tombolele înainte de achiziționarea produselor, etc. Toate aceste acțiuni
urmăresc fidelizarea clienților pe termen lung, creșterea vânzărilor,  promovarea unui
anumit produs, companie sau serviciu, și o fac utilizând mecanisme care aparțin în mod
normal de lumea jocurilor.

Adăugăm  această  definiție  pentru  a  evita  confuziile  inutile:  deși  este  un  termen
folosit pe scară largă, în realitate el este adesea folosit nefodat pentru orice inițiativă care
are  o  legătură  minimă  cu  jocul.  De  aceea  este  important  să  clarificăm  că  aplicarea
sistemelor gamificate nu înseamnă joc, ci folosirea unor elemente de joc într-un anumit
scop non-ludic,  acestea  nedemonstrând  și  celelalte  caracteristici  care  țin  de  definiția
jocului. Cu toate acestea, studiile privind gamificarea sunt extrem de utile deoarece au
ajutat la analiza, înțelegerea și detalierea tuturor componentelor jocului pentru a putea
propune diferite metodologii de design care pot fi utilizate (cu adaptările de rigoare) în
designul jocurilor noastre.

2.4. Ce sunt jocurile serioase?

Le-am putea defini ca jocuri concepute și gândite pentru a promova învățarea, oricare
ar fi aceasta. Obiectivul este extern jocului în sine (de unde și termenul „serios”) și există
diferite tipologii în funcție de scop și utilizări, de exemplu „jocurile de antrenament”
(jocuri video pentru flosite pentru a antrena o anumită abilitate, cum ar fi jocurile de
simulare,  care  caută  să  reproducă  o  realitate  specifică  pentru  a  exersa  și  a  antrena
anumite comportamente și a ne îmbunătăți abilitățile), sau așa-numitul „edutainment”
(pentru mediul școlar și care are ca scop transmiterea de cunoștințe).

După cum se vede, este un concept foarte deschis, care lasă loc în implementarea sa
unui număr nesfârșit de activități diferite și diverse. În contextul proiectului Ludamus!,
acesta este conceptul care ne interesează cel mai mult pentru că scopul nostru este să
promovăm  proiectarea  de  jocuri  având  în  vedere  obiectivele  de  diseminare  a
patrimoniului  cultural  pe  care  dorim  să  le  atingem  și  profitând  de  caracteristicile
pozitive ale jocurilor (divertisment, descoperire, curiozitate, plăcere, flow etc.).

În acest context, conceptul de învățare bazată pe joc (GBD – game based learning)
constă  în folosirea jocurilor ca instrumente de învățare prin adaptarea celor existente.
Această metodologie corespunde și respectă toate caracteristicile atribuite jocurilor, deși
scopul final este învățarea și,  mai pe larg, diseminarea anumitor conținuturi  precum
patrimoniul  cultural.  Învățarea bazată pe joc  permite oferirea de experiențe diferite,
garantând  motivarea  participanților  prin  implicarea  lor  activă  și  acumularea  de
cunoștințe într-un mod plin de sens.
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2,5, Ce tipuri de jocuri putem crea pentru 
a promova patrimoniul cultural?

Deși trăim într-o lume din ce în ce mai profesionalizată, cu ajutorul acest ghid și având
răbdarea  să  experimentați  veți  putea  începe  să  creați  propriile  jocuri.  Excludem din
discuție  designul  de  jocuri  video,  deoarece  este  o  disciplină  foarte  specializată,  care
necesită multă pregătire și cunoștințe, și care depășește scopul și capabilitățile acestui
ghid.  Am  ales,  de  asemenea,  să  excludem  și  jocurile  de  rol,  deoarece,  în  ciuda
potențialului  lor  enorm,  suntem  de  părere  că  trăsăturile  lor  caracteristice  nu  sunt
abordabile în acest ghid introductiv.

Câteva definiții:

Joc de societate/masă (boardgame): joc supus unor reguli care definesc și delimitează
acțiunile,  componentele  și  misiunea de îndeplinit.  În mod normal se  joacă  cu
piese și componente care au nevoie de suportul unei mese sau a unei suprafețe
plane în jurul căreia se așează jucătorii, de unde și numele. Jocurile de societate au
două elemente definitorii: șansa și strategia.

Jocuri  live: optăm  pentru  această  nomenclatură  pentru  a  reuni  o  serie  întreagă  de
propuneri  ludice care necesită prezență,  mișcare fizică,  interacțiune cu obiecte,
imersiune participativă, acțiune etc.

Jocuri  de  evadare  /  escape  room:  jocuri  în  care,  de  regulă,  mai  multe  persoane  care
alcătuiesc o echipă sunt închise într-o cameră și au o limită de timp pentru a încerca
să evadeze prin rezolvarea de provocări,  ghicitori  și  puzzle-uri  de tot  felul,  care
urmează de obcei firul unui mister propus de la început. Ele se bazează pe gândirea
critică, abilitățile și puterea de deducție a participanților.  Deși rejucabilitatea lor
este foarte limitată, în ultimii ani aceste jocuri au devenit foarte populare.

Breakout: este  o versiune a jocurilor  de evadare în care,  în loc  trebuiască  să  evadezi
dintr-o cameră încuiată, misiunea este de obicei să descui o cutie cu mai multe
încuietori  prin rezolvarea unor provocări  și  misiuni  încadrate într-o narațiune
proprie.  Nu  necesită  atât  de  multe  materiale  precum  jocurile  de  evadare  (în
principal pentru că nu sunt realizate în medii reale) și pot fi chiar portabile.

Gymkana, jocuri cu indicii / „vânătoare de comori”: de obicei sunt jocuri de echipă în
care se propun diferite probe. Scopul lor este de obicei ca mai multe echipe să
concureze  una  cu  cealaltă  pentru  a  vedea  care  este  cea  mai  bună  la  probele
propuse. În jocurile cu indicii și în vânătorile de comori, jucătorii au misiunea de
a  găsi  un anumit  obiect  urmând  indicii  sau  trecând  diverse  teste.  Potențialul
acestor tipuri de jocuri live este imens: capacitatea de imersiune și versatilitatea
transformă aceste jocuri  în alternative perfecte pentru a transmite orice tip de
conținut către participanți.

Jocuri digitale:  cu imaginație și creativitate, oricare dintre tipurile de jocuri de mai sus
poate fi proiectat folosind medii digitale.

Dacă dorim să încorporăm strategii, jocuri, tehnici și dinamici ludice în mod eficient în
organizațiile noastre, trebuie să ne luăm angajamentul adoptării unei gândirii  ludice.
Gândirea ludică ne permite să conștientizăm și să recunoaștem potențialul jocului și să
ne  antrenăm  atitudinea  ludică,  să  învățăm  despre  psihologia  jucătorilor,  despre
elementele  și  componentele  jocurilor,  despre  jocuri  în  sine...  și  necesită  multă
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experimentare, multe încercări și erori. Dar, de fapt, esențial pentru a dezvolta o cultură
a  jocului  este  SĂ  NE  JUCĂM.  Înțelegerea  angrenajelor  și  dinamicilor  jocului,  a
mecanismelor interne care sunt activate în timpul jocului, bucuria și „flow-ul”, surpriza
de vedea  numărul  și  varietatea  de  jocuri  care  există  -  toate  acestea  ne  permit  să  ne
activăm  atitudinea  ludică  și  facilitează  enorm  procesul  de  adoptare  a  jocului  în
organizațiile noastre pentru a disemina patrimoniul cultural.

2.6. Neuroeducația

Majoritatea teoriilor tradiționale despre joc și educație se concentrează, într-o măsură
mai  mare  sau  mai  mică,  pe  joc  ca  activitate  intrinsecă  copilăriei  și  caută  să  explice
procesele care sunt generate prin practica sa din punct de vedere psihologic, pedagogic
şi al abordării didactice. Dar deja secolul XXI reprezintă momentul în care teoriile și
studiile neuroștiințifice încep să fie încorporate în acest domeniu. Boom-ul jocului ca
produs cultural de larg consum, noile formule, formate și suporturi, piața în creștere a
jocurilor  video  și  aplicațiilor  mobile,  industria  culturală  digitală  –  toate  acestea
creionează un nou scenariu care face ca studiul jocului să fie abordat și din perspectiva
altor discipline științifice (vă amintiți de ludologie?).

Prin  urmare,  progresele  în  neuroștiință  aduc  contribuții  valoroase  în  studiul
educației  și  poziționează  jocul  (printre  altele,  cum  ar  fi  emoțiile,  de  exemplu)  ca
instrument valid pentru facilitarea învățării.

Ce  anume  ne  spune  neuroștiința  despre  joc?  Ce  beneficii  putem  extrage  din
cercetările neuroștiințifice pentru încorporarea jocurilor în diseminarea patrimoniului
cultural? Ei bine, totul se bazează pe faptul că oamenilor le place să se joace pentru că
acest  lucru  stimulează  creierul  să  producă  dopamină.  Dopamina  este  un
neurotransmițător direct legat de motivație,  recompensă,  umor,  dispoziție,  atenție și
învățare.  Dopamina  este  eliberată  de  neuroni  și  provoacă  sentimente  de  bucurie  și
satisfacție, motivând oamenii în mod proactiv. La nivel comportamental, ceea ce este
contează pentru învățare este anticiparea recompensei, și nu premiul în sine. La nivel
neuronal, activarea are loc atunci când răspunsul comportamental depășește așteptările
inițiale  sau  când  eroarea  de  predicție  este  pozitivă:  adică  atunci  când  recompensa
depășește aștteptările sau când există o recompensă neașteptată și, dimpotrivă, atunci
când recompensa  așteptată este  omisă  apare deprimarea.  În concluzie,  dopamina  ne
motivează cu promisiunea unei recompense.

Jocul  captează  atenția  jucătorilor,  iar  creierul  este  motivat  în  timp  ce  aceștia  fac
predicții  și  primesc  feedback.  Acest  feedback  continuu  face  posibilă  parcurgerea
etapelor prin menținerea interesului și a motivației și, în consecință, susține învățarea. 

Dopamină

  45  

https://context.reverso.net/traduccion/rumano-espanol/dopamin%C4%83


  DESIGNUL ȘI PROCESUL  DE CREARE A JOCURILOR: PAS CU PAS  PATRIMONIUL ÎN JO

2.7. Motivație, învățare și joc

Termenul de motivație a apărut de nenumărate ori de-a lungul acestor pagini deoarece
este unul dintre conceptele cheie pentru a înțelege modul în care jocul poate deveni un
instrument eficient de facilitare a învățării.

Pe  scurt,  motivația  extrinsecă  este  cea  care  ne  determină  să  acționăm  sau  să  ne
comportăm  într-un  anumit  mod  datorită  influențelor  și  factorilor  externi  nouă
(recompense,  amenințări,  pedepse  etc.),  iar  motivația  intrinsecă  este  cea  care  ne
determină să acționăm sau să ne comportăm într-un anumit mod datorită intereselor,
dorințelor,  satisfacției  sau  plăcerilor  proprii,  independent  de  influențele  sau  factorii
externi.

Încorporarea jocului în proiectele noastre de diseminare culturală ne permite să creștem
motivația la ambele niveluri. Motivația extrinsecă este stimulată datorită mecanicilor în
sine  ale  jocului:  sistem  de  puncte,  clasamente,  recunoaștere,  recompense,  victorie  etc.
Acestea  sunt  eficiente  pe  termen  scurt,  dar  nu  garantează  o  învățare  durabilă  sau
sustenabilă.  Motivația  intrinsecă  este  stimulată  de  nevoile,  preferințele,  interesele  și
dorințele jucătorilor: distracție, experimentare, surpriză, socializare, testarea abilităților, etc.

Dar  ce  anume  stimulează  sau  poate  determina  motivația  intrinsecă  a  oamenilor
atunci când joacă un joc?

În lumea gamificării, a design-ului de jocuri obișnuite și de jocuri video, se recurge
foarte  des  în  primă  instanță  la  „teoria  auto-determinării”  studiată  și  detaliată  de
psihologul  Edward  Deci  (2000).  Această  teorie  evidențiază  trei  nevoi  psihologice
înnăscute  care  conduc  motivația  intrinsecă:  competența  (nevoia  de  a  ne  exercita
abilitățile), conexiunea socială (nevoia de a aparține unui grup sau unei comunități) și
autonomia (nevoia de a putea alege).

Plecând de la „teoria auto-determinarii”, Andrzej Marczewski, autor specializat în
gamificare,  a  propus  modelul  RAMP  (https://www.gamified.uk/gamification-
framework/the-intrinsic-motivation-ramp/), în care evidențiază patru factori de bază ai
motivației intrinseci:

- R de la relaționare: dorința/nevoia de a fi conectat cu ceilalți.
- A de la autonomie: dorința/nevoia de libertate, de a descoperi lucruri, de a inova.
- M de la măiestrie:  dorința/nevoia de a dobândi abilități  și  competențe,  de a

depăși o provocare.
- P de la purpose - sens: dorința/nevoia de a da sens lucrurilor pe care le facem.

Prezentăm în continuare cele opt unități Octalysis enumerate de expertul în gamificare
Yu-kai-Chou  (2015)  –  o  listă  de  opt  elemente  de  bază  care  pot  stimula  motivația
intrinsecă în special în rândul oamenilor care joacă jocuri:

 Chemare și  semnificație  epică:  impuls  motivațional  care apare atunci  când o
persoană crede că este aleasă pentru a realiza ceva măreț.

 Dezvoltare și  realizare:  impulsul  intern și  dorința  de a  progresa,  de a  depăși
provocări, de a dezvolta abilități.

 Întărirea  creativității  și  feedback-ului:  impuls  motivațional  care  apare  atunci
când  oamenii  participă  la  un  proces  creativ  în  care  rezolvă  în  mod  repetat
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anumite provocări și încearcă diferite combinații pentru a vedea rezultatele și a
primi feedback.

 Proprietate și posesie: impuls motivațional care se activează atunci când deții
ceva, când acumulezi lucruri.

 Influență și afinitate socială: reunește toate elementele de natură socială, cum ar
fi atunci când vrei să joci același joc pe care tocmai l-a jucat un prieten, sau vrei
să ajungi la același nivel.

 Raritatea și nerăbdarea: impulsul de a dori ceva pentru simplul fapt că nu îl
poți avea sau pentru că nu îl ai încă.

 Curiozitate și imprevizibilitate: impulsul de a vrea să știi ce se va întâmpla
în continuare.

 Evitarea pierderilor: impulsul de a încerca să împiedici să se întâmple ceva negativ.

După cum puteți  vedea,  aceste modele teoretice  pot fi  complet  extrapolate practicii
cotidiene și spontane a jocului (gândiți-vă la experiențele proprii  de joc și veți putea
analiza motivațiile care te determină să joci urmând modelele descrise mai sus) și, în
consecință, și la exercițiul de creare a unui joc. Este indicat, însă, să luăm aceste clasificări
drept cadre de referință,  și  nu drept categorii  etanșe,  care ne pot ajuta să  înțelegem
diferitele mecanisme motivaționale care se activează la jucători și ne pot ghida deciziile
atunci când ne proiectăm propriile jocuri.

Pe scurt, orice tip de joc (joc video, șah, solitaire, o vânătoare de comori, orice) poate
activa motivația oamenilor și, prin urmare, poate fi folosit pentru a facilita învățarea.
Dar, desigur, nu toate jocurile sunt potrivite pentru toți oamenii și nici toți oamenii nu
activează  aceleași  elemente  motivaționale  jucând  același  joc,  de  unde  și  relevanța
cunoașterii acestor modele.

3. PROCESUL DE PROIECTARE A JOCURILOR

Dacă ați  ajuns până aici,  vă este deja  clar că ceea ce dorim este să putem proiecta și
dezvolta  jocuri  pentru  diseminarea  patrimoniului  cultural  prin  învățarea  activă  și
activarea motivației oamenilor.

Așa cum am menționat mai devreme, nu vom folosi conceptul de gamificare pentru
atingerea  acestui  scop sau  în  favoarea  jocurilor  serioase  sau a  învățării  bazate  pe  joc,
deoarece sistemele gamificate reprezintă jocuri prorpiu-zise, ci folosirea de elemente de joc
în medii non ludice. Totuși, subliniem din nou că studiile despre gamificare au reușit să
deconstruiască jocul în cele mai mici părți ale sale pentru a face lumină asupra diferitelor
sale elemente și pentru a ajuta la conceperea și sistematizarea modelelor de design de joc.
Din acest motiv, veți vedea că deseori vom face trimitere la referințe luate din studiile de
gamificare, deoarece acestea pot fi extrapolate la designul jocurilor noastre.

Procesul de proiectare a unui joc sau a oricărui proiect cu metodologie ludică nu este
deoc departe de acela al oricărui alt proiect de natură socială, educațională sau culturală
pe care doriți să-l implementați sau l-ați implementat deja, deși are elemente definitorii
și  specifice  pe  care  le  vom  detalia  mai  jos.  Etapele  pe  care  le  propunem  sunt
următoarele: analiza de nevoi, proiectare, prototipare, testare și evaluare/transfer.
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3.1. Analiza de nevoi

Etapa de proiectare se bazează pe o analiză a realității în care trebuie precizate nevoile
care trebuie abordate: este posibil ca o instituție muzeală să dorească să disemineze un
anumit conținut din colecția sa, ca o școală să dorească să transmită un anumit conținut
curricular într-un mod diferit pentru a motiva elevii sau a evalua un anumit conținut
educațional; poate o organizație dorește să promoveze patrimoniul cultural din zona sa,
o administrație dorește să ofere diferite servicii turistice pentru a atrage un anumit public
sau pentru a-l diversifica, o organizație primește cererea de a crea produse sau servicii
pentru dinamizarea conținutului cultural... Nevoile sunt la fel de multe, la fel de variate
și la fel de specifice pe cât de multe proiecte ludice se află la început de drum, așa cum veți
avea ocazia să vedeți în secțiunea de cronici pe care am pregătit-o despre experiențele
noastre în cadrul proiectului Ludamus!.

Este posibil ca proiectul ludic să ia naștere direct ca o idee, o inspirație, un moment
strălucit de creativitate, fără a fi legat de o nevoie explicit enunțată sau analizată. În acest
caz,  este  cu  siguranță  o  revelație  aparentă  care  răspunde  dorințelor,  intereselor  sau
nevoilor asupra cărora trebuie totuși să reflectați, întrucât este necesar să înțelegeți ce se
ascunde în spatele acelei idei pentru a justifica proiectul și a conduce proiectarea jocului
în toate etapele sale. 

Vă recomandăm să  petreceți  ceva  timp pentru  a  redacta  aceste  motivații  în  scris,
deoarece documentul rezultat poate deveni un instrument de lucru foarte util, întrucât
va aduna informații  foarte valoroase despre motivele care justifică proiectul, primele idei
despre patrimoniul care trebuie abordat, despre format, suport, tematică, decor, public
țintă etc. De fapt, recomandăm documentarea cât mai exhaustivă a întregului proces și
rescrierea  documentului  de câte  ori  este  nevoie,  argumentând schimbările  pe care  le
suferă proiectul până la validarea finală a acestuia.
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3.2. Designul de joc

Deși încetul cu încetul apar modele diferite de design de joc, vom lua ca referință inițială Cadrul
MDA propus de Hunicke, LeBlanc și Zubek în 2004 pentru designul jocurilor video, al cărui
scop este de a deconstrui diferitele elemente ale jocului, de a identifica proceselor iterative care
apar în design, precum și de a înțelege procesul în ansamblu, atât din punctul de vedere al
designerului, cât și din punctul de vedere al jucătorilor. 

Modelul își ia numele de la inițialele a trei dintre elementele generale și comune identificate
în jocuri: M de la mecanici, D de la dinamici și A de la “aesthetics”/ estetică. Mecanicile ar fi
reprezentate de reguli; dinamicile de sistemele prin care sunt puse în mișcare mecanicile, iar cele
estetica ar fi reprezentată de resursele care garantează distracția, interesul, percepția și emoțiile.
Acești autori evidențiază opt reacții emoționale pe care le poate avea jucătorul în timpul jocului:

 Senzație: joc ca plăcere pentru simțuri.
 Fantezie: joc în care totul este posibil.
 Fir narativ: joc ca dramă.
 Provocare: joc ca o cursă cu obstacole.
 Comunitate: joc ca rețea socială.
 Descoperire: joc ca teritoriu neexplorat.
 Expresie: joc ca mod de autodescoperire și exprimare.
 Supunere: joc ca mod de a petrece timpul liber.

Vom aprofunda aceste 3 elemente, printre altele, puțin mai târziu.
Cu toate acestea, unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestui cadru formal este că

oferă dovezi cum că perspectivele asupra acestor elemente sunt diferite între designer și jucător:
designerul va începe cu siguranță prin a se gândi la mecanici,  apoi la dinamici și  în final la
emoțiile pe care acestea le generează; potențialul jucător, dimpotrivă, se va simți motivat să joace
(pentru  a  testa  sistemele  și  mecanicile  jocului)  ca  urmare  a  percepției  sale  asupra  jocului
(componentele  de estetică).  Conform acestei  bidirecționalități,  designul unui joc trebuie să
înțeleagă și să-și asume importanța decisivă a experienței de joc a oamenilor, pentru a garanta
motivația și implicarea acestora.

Pe baza cadrului  MDA, propunem o primă recomandare generală:  pentru a încerca să
transmitem obiectivele de învățare propuse, trebuie să încercăm să ne asigurăm că proiectul
nostru ludic este axat pe a face experiența de joc motivatoare și distractivă.

Continuând  cu  recomandările  generale  și  reiterând  necesitatea  de  a  proiecta  jocuri
gândindu-ne la experiența pe care oamenii o vor percepe și avea, ni se pare interesant să revenim
la  definiția  „flow-ului” și  la  „teoria  experienței  optime” a lui  Mihaly  Csikszentmihalyi.  Vă
invităm să revizuiți aceste informații pentru a nu pierde din vedere caracteristicile stării de flow
și să încercați să proiectați experiențe optime pentru toate tipurile de oameni.

Mai  jos  vă  propunem  o  serie  de  întrebări  de  adresat  pentru  proiectarea  jocurilor
dumneavoastră. Este o propunere deschisă și flexibilă, dar vă poate ajuta să începeți procesul de
creație din punct de vedere formal. Vă lăsăm inspirația și ideile, deși în secțiunea de cronici veți
găsi detalii despre proiectele ludice pe care le-am dezvoltat în proiectul Ludamus! în cazul în
care sunt utile pentru a vă activa creativitatea.

Și amintiți-vă că proiectarea nu înseamnă să realizarea de jocuri grandilocvente, prețioase,
bizare, ostentative, complexe... ci realizarea de jocuri care făcute cu grijă, cu coerență și relevanță,
funcționale  sub  toate  aspectele  astfel  încât  să-și  poată  atinge  scopul  de  diseminare  a
patrimoniului cultural în rândul oamenilor.
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3.2.1. Obiective de învățare

Vom discuta aici despre obiectivele de învățare și rezultatele pe care dorim să le obținem,
precum și despre indicatorii pe care urmează să-i folosim pentru a măsura succesul sau
insuccesul proiectului ludic pe care urmează să îl proiectăm și să îl dezvoltăm.

În mod normal, vorbim despre învățare integrată („embedded learning”) pentru a ne
referi la conținutul pe care vrem să-l abordăm prin joc. În cazul nostru, este vorba despre
a  învăța  depre  anumite  elemente  ale  patrimoniului  cultural.  În  paralel,  învățarea
emergentă („emergent learning”)  este ceea ce reiese din dinamica jocului:  descoperire,
căutare de informații, colaborare, rezolvare de probleme etc.

După cum știți, obiectivele trebuie formulate urmând câteva linii directoare care ne
vor ajuta să le verificăm gradul de realizare:

• Trebuie formulate într-o manieră clară, concretă și lipsită de ambiguitate.
• Trebuie să fie măsurabile, observabile și tangibile.
• Trebuie să fie reale și realizabile.
• Trebuie să fie realizabile pe termen scurt. Rezultatele trebuie date imediat după joc.

Este important  să  redactăm obiectivele  urmând aceste  linii  directoare,  în principal  din trei
motive:  în  primul  rând,  pentru  că  definirea  obiectivelor  va  ajuta  foarte  mult  la  ghidarea
deciziilor de design; în al doilea rând, pentru că vor servi ca instrument de evaluare și control a
rezultatelor obținute (de unde și importanța adăugării de indicatori); în al treilea rând, pentru
că sunt utile pentru a comunica lumii exterioare proiectul ludic și activiatea propusă, adăugând
astfel plus valoare.
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3.3.2. Misiune

Vom discuta aici despre obiectivul jocului, provocarea sau misiunea pe care jucătorii
sunt invitați să încerce să o depășească sau să o îndeplinească. Misiunea este strâns legată
de  firul  narativ  și  putem  spune  chiar  că  este  primul  pas  în  secvențierea  narativă  a
jocului, care dă sens și semnificație experienței ludice, deoarece se leagă de dorința de a
excela, de motivația și de atitudinea ludică a oamenilor.
În  definirea  misiunii  trebuie  să  încercăm  să  găsim  un  echilibru  între  conținut,
obiectivele  de învățare și divertisment,  garantând o excelentă coerență în ce privește
integrarea obiectivelor de învățare în regulile și mecanicile jocului.

Definirea  misiunii  jocului  ne  va  ajuta,  de  asemenea,  să  gândim  și  să  proiectăm
dinamicile și mecanicile acestuia și viceversa. Putem vedea acest lucru cu un exemplu
foarte simplu într-un context școlar: dacă definim misiunea astfel - „încercați să găsiți
cheia care deschide ușa bibliotecii în decurs de maxim o oră, rezolvând indicii, întrebări,
ghicitori și puzzle-uri ascunse prin bibliotecă și dedicate patrimoniului literar european,
cu scopul de a returna elevilor de la Învățământ Preșcolar valizele cu cărți și povești de
citit în clasă sau acasă”, logic este să ne gândim la proiectarea unei dinamici în care copiii
trebuie  să  coopereze  pentru  a  putea  rezolva  provocările,  explorând  spațiul,
demonstrându-și cunoștințele, comunicând și organizându-se între ei pentru a atinge
scopul, cu presiunea adăugată a timpului. 

Dacă scriem misiunea în alt fel: „încearcă să fii prima persoană care găsește cheia și
evadează din bibliotecă în decurs de maxim o oră, rezolvând indicii, întrebări, enigme și
puzzle-uri ascunse prin bibliotecă și dedicate patrimoniului literar european, cu scopul
de a returna elevilor de la Învățământ Preșcolar valizele cu cărți și povești de citit în clasă
sau acasă”, dinamica se schimbă complet, devenind o competiție individuală, o căutare a
statutului, motivația se schimbă radical și cu siguranță se vor activa alte comportamente
diferite  față  de  primul  caz.  Și  jocul  ar  trebui,  de  asemenea,  adaptat  acestei  noi
condiționări, întrucât ar fi necesar să ne gândim că 25 de copii împreună în biblioteca
școlii, concurând și interacționând în același spațiu și cu aceleași indicii, s-ar putea să nu
fie  operativi,  jocul  fiind astfel  un eşec răsunător.  În acest caz,  s-ar putea găsi  diferite
alternative, precum crearea de itinerarii individualizate (cu ghicitori și provocări pentru
fiecare  participant.  Dar  asta  ar  însemna  înmulțirea  muncii  raportat  la  numărul  de
participanți și ar putea reprezenta și o problemă de spațiu și de resurse), în care fiecare
copil să intre individual (provocările ar putea fi aceleași pentru toți, dar această adaptare
ar putea pune o problemă de timp), s-ar putea apela la distribuirea grupului mare în
echipe mai mici  (provocările ar putea fi aceleași pentru toți,  problema se reduce şi se
activează în paralel două dinamici: lucrul în echipă şi competiţia cu restul echipelor).

Puteți vedea că definirea misiunii este importantă, deoarece ne va ghida deciziile cu
privire  la celelalte elemente ale jocului.  Poate fi  reformulată de câte ori este necesar,
pentru  că  uneori  nu  suntem  conștienți  că  misiunea  pe  care  o  propunem  nu  este
valabilă, sau este ambiguă, sau nu ajută cu adevărat la atingerea obiectivelor de învățare
pe  care  ni  le-am  propous,  sau  nu  este  coerentă...  până  ce  nu  am  avansat  deja
considerabil  în proiectarea  jocului.  Nu vă faceți  griji:  trebuie  să  experimentați  mult
pentru ca totul sa iasă bine și pentru a dezvolta aceste abilități la un nivel acceptabil.
Rețineți, de asemenea, că aceste toate aceste încercări și erori fac parte din procesul de
învățare și că veți putea puteți profita de o mare parte din munca depusă acum cu alte
ocazii și pentru alte experiențe.
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3.2.3. Grup țintă

Este interesant să ținem cont și să cunoaștem tipurile de jucători care există.
Revenind din nou la exemplul pe care l-am folosit  în secțiunea anterioară: vor fi

unele persoane care participă doar pentru pentru a-i ajuta pe elevii de la Învățământ
Preșcolar. Vor fi cei care sunt captivați de provocări, de testele propuse, de dezvoltarea
personală. Vor fi cei pentru care tema este un motiv suficient pentru a se implica pe
deplin  în  joc.  Dar  vor  fi  și  cei  pentru  care  tema  este  tocmai  componenta  care  îi
motivează cel mai puțin. Vor fi persoane care se implică doar pentru că există presiunea
timpului și vor fi tot timpul cu ochii pe ceas. Vor fi cei care se blochează dacă jocul este
individual  sau viceversa.  Și  vor fi  și  cei  care pun doar accentul  pe munca în echipă
fiindcă acest factor îi face să se bucure și să se implice cel mai mult...

După cum puteți vedea, motivele care ne activează resorturile motivației și implicării
în joc  sunt variate și  diverse și  se  schimbă în funcție  de tipul  de jucător  care ești  și
desigur, în funcție de situația ludică în care te regăsești. Există mai multe studii foarte
interesante în acest sens care provin în principal din lumea designului și dezvoltării de
jocuri  video.  Vom  face  o  mică  trecere  în  revistă  a  unora  dintre  cele  mai  populare
clasificări:

Richard Bartle, designer de jocuri online și multiplayer, a definit în 1996 („Hearts,
Clubs, Diamonds, Spades: Players Who suit MUDs”) aceste patru tipuri de jucători în
populara sa taxonomie aplicată lumii jocurilor video:

 Sociabilii (socializers),  persoane  interesate  să  interacționeze  cu  ceilalți.  Au o
dorință deosebită de a interacționa și de a face parte dintr-o echipă pentru a
concura,  a coopera și a comunica.  Aspectul social  (contacte și influență) este
mai important decât realizările.

 Exploratorii (explorers), interesați să relaționeze și să interacționeze cu mediul
înconjurător.  Sunt  jucători  curioși,  cărora  le  plac  surprizele.  Ei  explorează
mediul liber și în ritmul lor, dar se mândresc și că sunt primii care descoperă o
zonă nouă sau un nou element al jocului.

 Învingătorii (achievers) sunt interesați să acționeze în mediul înconjurător. Ei
sunt conduși  de dorința de a  domina și  controla  jocul,  de a  colecta  puncte,
niveluri, insigne și recompense, de a primi recunoaștere pentru acțiunile lor și
de a conduce clasamentele.

 Asasinii (killers) sunt oameni interesați să acționeze implicându-i pe ceilalți. Să-
și arate superioritatea, să se ia la întrecere și să câștige, acestea sunt obiectivele
lor principale în joc. Ei caută provocare constantă și depășirea obstacolelor.
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În cadrul gamificării, taxonomia propusă de Andrzej Marczewski (2015) evidențiază șase
tipuri de jucători (https://www.gamified.uk/user-types/): 

 Sociabilii  (socializers)  caută  interacțiunea  și  legătura  cu  alte  persoane.  Caută
formarea de relații.

 Spiritele libere (free spirits) explorează și creează. Caută autonomie.
 Învingatorii (achievers) au nevoie de provocări de depășit, caută să învețe și să se

perfecționeze. Caută să devină experți. 
 Filantropii  (philantropists)  doresc să  îmbogățească viața celor  din jur  fără să

aștepte recompense, sunt altruiști din fire. Caută un scop.
 Jucătorii  (players)  sunt  individualiști  și  caută  doar  să  obțină  recompense.

Caută recompense.
 Perturbatorii (disruptors) vor să distrugă sistemul pentru a declanșa schimbare.

Caută schimbare.

Este  foarte  interesant  să  cunoaștem  aceste  clasificări  și  caracteristicile  tipurilor  de
jucători  pentru  că,  pe  de  o parte,  este  o modalitate  de  a  fi  conștienți  de  bogăția  și
varietatea motivațiilor care ne activează și care îi determină pe oameni să participe, să se
joace și, mai presus de toate, să continue jocul și, pe de altă parte, deoarece cunoașterea
caracteristicilor jucătorilor ne ajută să proiectăm jocul  și  să luăm decizii  cu privire la
mecanicile acestuia.

Acestea și alte taxonomii nu definesc tipologii etanșe ci, dimpotrivă, aceeași persoană
poate avea caracteristici ale tuturor tipologiilor și poate fluctua între ele în funcție de
experiență  și  de  situația  de  joc  specifică.  Este  indicat  să  luăm  în  considerare  aceste
clasificări pentru a concepe jocuri care să combine toate aceste profiluri sau pe cele mai
multe dintre ele.
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3.2.4. Mecanici

Mecanicile sunt mecanismele, acțiunile de bază propuse în joc care, în dialog cu jucătorii
și cu componentele și elementele jocului, permit derularea dinamicilor ludice. Mecanicile
sunt  nucleul  designului  jocului,  deoarece,  pe  baza  lor,  jucătorii  interacționează  cu
componentele și se generează dinamicile care duc la îndeplinirea misiunii propuse. Dacă
mecanicile sunt bine concepute, cu siguranță jocul va funcționa.

Urmează să vedem mai jos diferite clasificări ale mecanicilor care ne pot fi utile pentru
a ne  proiecta  jocurile  sau,  cel  puțin,  pentru a înțelege  despre ce vorbim și  pentru a
completa definiția  pe baza exemplelor practice.  Nu există un consens între autorii  și
creatorii de jocuri, dar există un mare interes și efort în analiza acestor unități de bază, fie
în sfera gamificării,  fie  în universul  creării  sau categorizării  jocurilor  de societate și  a
jocurilor  video.  Experiența  ne-a  arătat  că  aceste liste  de  mecanici  sunt,  de  asemenea,
adaptabile și transferabile în crearea de jocuri live, cum ar fi gymkana, jocurile de escape
sau jocurile cu indicii în stilul vânătorii de comori, fie ele analogice sau digitale.
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TIPUL DE
JUCĂTORI MECANICI

Sociabilii (socializers)

Concurență
Presiunea socială de a nu se simți excluși
Statut social
Rețele sociale
Echipe sau bresle
Descoperire socială

Spirite libere 
(free spirits)  

Opțiuni dintre care să poate alege
Deblocare de conținut
Instrumente creative
Explorare și căutare
Personalizare (avatare, de exemplu).
Easter eggs

Învingătorii (achievers) 

Provocări
Niveluri și progresie
Învațare, abilități noi
Bătălii eroice (Boss battles)
Certificate
Quest și căutare: multe provocări într-un interval scurt de timp

Filantropii 
(philanthropists)

Sens, scop
Acces la mai multe opțiuni
Împărtășirea cunoștințelor
Grija pentru ceilalți
Colectare și tranzacționare
A dărui și a împărți

 Jucătorii (players) 

Medalii și insigne
Premii și recompense fizice (fixe sau aleatorii)
Topuri (relative sau absolute)
Puncte și puncte de experiență (XP)
Economie, monede virtuale de cheltuit pe bunuri reale sau virtuale
Loterie, noroc

Pertubatorii (disruptors)
Vota
Anarhie
Instrumente de dezvoltare
Anonimat
Platformă de inovare

Toate tipologiile de
jucători/jucătoare

Fir narativ / poveste
Presiunea timpului
Progres, feedback
Curiozitate (cutie misterioasă)
Temă
Teama de pierdere/eșec (adică: statut, puncte, realizări, progres...)
Tutoriale (nu manuale)
Semnalizare / indicatoare
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Tabelul  de mai jos  prezintă  un rezumat  al  “Gamification Inspiration Cards” ale  lui
Marczewski în care conectează diferite mecanici cu tipurile de jucători.

https://www.gamified.uk/user-types/gamification-mechanics-elements

În domeniul jocurilor de masă/societate se folosește de obicei categorizarea elaborată de
site-ul BoardGameGeek, site specializat în jocuri de societate fondat de americanii Derk
Solko și Scott Alden în anul 2000. Vă recomandăm cu încredere să vizitați paginile
acestui site,  întrucât  veți  găsi  o mulțime de informații  actualizate despre jocurile  de
societate și clasificări realizate în colaborare cu membrii săi.

https://boardgamegeek.com/browse/boardgamemechanic

În prezent, au identificate și enumerate peste 150 de mecanici diferite. Am selectat aici
câteva dintre ele:

MECANICA DESCRIERE

Ia de aici!

Jucătorii interacționează între ei cu scopul de a obține 
victoria și de a-i înfrânge pe ceilalți punând obstacole, 
scăzând puncte etc. și folosind diferite elemente precum
cărți sau zaruri.

Actorie (mimă) Jucătorii folosesc mimica și gesturile pentru a comunica 
cu ceilalți.

Extinderea / Reducerea 
hărții

Harta se extinde pe măsură ce joci. De obicei se adaugă 
sau se întorc cu fața în sus cartonașe sau jetoane.
Harta se reduce pe parcursul jocului. De obicei se 
îndepărtează sau se întorc cu fața în jos cartonașe sau jetoane.

Pariuri Se mizează pe un anumit element cu o serie de 
caracteristici.

Acoperirea grilei
Jucătorii completează un spațiu grilă folosind 
diverse forme în mod eficient pentru a acoperi cea 
mai mare suprafață.

Colectare Obiectivul este de obicei colectarea unei serii de piese 
sau elemente specifice.

Plasare de jetoane Jetoanele se așează în așa fel încât să se asambleze o tablă de 
joc, sau diverse compoziții, cu scopul de a obține puncte.

Plasare de lucrători
Fiecare jucător are „lucrători” diferiți și efectuează 
acțiuni diferite în funcție de locul în care se află aceștia 
pe tabla de joc.
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MECANICA DESCRIERE

Comerţ Sunt schimbate resurse între jucători în scopuri diferite, 
cum ar fi obținerea de puncte.

Conexiuni Jucătorii formează conexiuni (rute, rețele, căi...) între 
diferite puncte de pe o tablă.

Construirea de pachete 
(de cărți de joc)

Toți jucătorii încep inițial cu același pachet și, pe măsură ce 
jocul progresează, vor câștiga beneficii pe baza deciziilor lor.

Construirea de modele Jucătorii plasează componentele în modele și tipare 
specifice pentru a obține rezultate specifice.

Contracte Jucătorii trebuie să îndeplinească anumite condiții de pe o
carte (ascunsă sau publică) pentru a câștiga recompense.

Cooperare Jucătorii se coordonează pentru a câștiga împreună.

Deducție Jucătorii determină identitatea informațiilor ascunse 
prin indicii.

Desen Trebuie să desenezi forme, linii, figuri cu un scop anume.

Drafting

Se folosește pentru a distribui cărțile: un jucător 
primește cărțile, păstrează una și îi dă restul celui de 
lângă el, în timp primește alte cărți de la jucătorul din 
partea opusă.

Eliminare Unul sau mai mulți jucători pot fi eliminați definitiv din joc.

Asociere rapidă Se dezvăluie un model, de obicei o carte, și trebuie să fii 
prima persoană care o potrivește cu alte elemente.

Echipe Se organizează mai multe echipe pentru a concura între ele.

Gestionarea mâinii de joc
Avem cărți în mână și trebuie să facem acțiuni cu 
ele, gestionându-le și luând decizii pentru a alege 
când să le jucăm.

Abilități (dexteritate) Jucătorii trebuie să stivuească și să echilibreze fizic piese 
sau obiecte.

Continuitate (legacy)
Mecanici care te obligă să joci același joc în mai multe 
sesiuni: orice progres sau schimbare se transferă către 
sesiunile viitoare.

Limită de timp Jucătorii își efectuează acțiunile cu o limită de timp.
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MECANICA DESCRIERE

Majoritate Victoria este obținută dacă se reușește adunarea unui 
grup de elemente în diferite zone ale tablei.

Memorie Memoria trebuie folosită pentru a reține o anumită 
poziție, un traseu, un anumit eveniment etc.

Piaţă (Market) Jucătorii pot cumpăra sau vinde resurse.

Mișcarea pe celule Tabla este împărțită în celule și mișcările se fac prin 
mutarea pieselor de la o celulă la alta.

Mișcarea pe zone
Tabla este împărțită în zone în care se mișcă piesele. O 
serie de acțiuni pot fi declanșate ca o consecință directă a
mișcărilor.

Programarea acțiunilor Jucătorii își programează mișcările simultan și le execută 
într-o anumită ordine.

Puncte de acțiune
La fiecare tură, jucătorilor li se oferă un număr de 
puncte de acțiune pe care trebuie să le cheltuiască într-o 
serie de acțiuni posibile.

Recunoașterea modelelor Jucătorii trebuie să identifice, să plaseze sau să 
reproducă modele pentru a obține puncte.

Roluri Fiecare jucător controlează un personaj/avatar cu 
caracteristici unice care progresează pe parcursul jocului.

Roluri ascunse Sunt atribuite personaje care nu sunt dezvăluite public 
la începutul jocului.

Selecția simultană a 
acțiunilor

Toți jucătorii își planifică rândul simultan, în mod 
secret, apoi își dezvăluie planurile în același timp.

Storytelling
Se creează povești de la zero, sau se continuă o poveste, 
folosind diferite elemente (conceptuale, scrise, 
ilustrații...).

Licitații Jucătorii licitează pentru a obține ceva (cărți, 
recompense, resurse...).

Tablă modulară Jocul este definit și redefinit prin plasarea de jetoane care
alcătuiesc o tablă modulară. 

Zaruri Jucătorii dau cu zarul pentru a decide un rezultat.
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MECANICA DESCRIERE

Dă cu zarul / Învârte și 
mută

Jucătorii dau cu zarul sau învârt un titirez special, apoi 
mută pionii în funcție de rezultat.

Vot
Jucătorii votează pentru a face anumite acțiuni, pentru a
obține rezultate sau pentru a aproba propuneri.

3.2.5. Dinamici

Sunt modul în care jucătorii interacționează între ei și cu jocul în sine pentru a îndeplini
misiunea  propusă.  Sunt  de  obicei  denumite  sau  definite  cu  un  verb  de  acțiune:  a
socializa,  a  concura,  a  asculta,  a  exprima,  a  creea,  a  reflecta,  a  colecta,  a  colabora,  a
gestiona, a negocia, a urmări, a ucide, a cere, a ordona, a găsi, a schimba etc.

Pentru a ajuta la înțelegerea conceptului, putem spune că mecanicile sunt acțiunile și
mișcările  pe care jocul  le  propune,  iar  dinamica  este  modul  în care vom face aceste
acțiuni și mișcări, modul în cum vom urma regulile. Continuând cu exemplul despre
escape  room-ul  literar,  mecanicile  jocului  nu  ar  trebui  să  varieze  foarte  mult  dacă
decidem să derulăm jocul individual sau pe echipe, deoarece multe dintre mecanicile
propuse ar putea fi aceleași: întrebări, căutare, indicii, presiunea timpului, rezolvare de
puzzle-urilor. Dar dinamica, adică felul în care se for îndeplini aceste acțiuni, cum se vor
comporta elevii, cum vor interacționa cu elementele jocului și cu ceilalți, s-ar schimba
dacă adăugăm sau eliminăm mecanica de lucru în echipă: dacă jocul este individual, vor
apărea dinamici precum concurența, împiedicarea progresului celorlalți etc.; dacă jocul
este pe echipe, vor apărea dinamici precum colaborarea, ascultarea, etc.

În plus, din dinamici rezultă și foarte multă învățare emergentă („emergent learning”).

3.2.6. Componente

Zaruri, planșe, cărți, jetoane, ceasuri, puzzle-uri (de multe feluri), cutii, avatare, pioni, medalii,
monede, chei, lacăte (de asemenea foarte variate), carduri, parole, indicii, software etc., tot ce vă
puteți imagina și este necesar, pertinent și coerent pentru joc.

La  jocurile  de  societate  comerciale  este  ușor  de  văzut  care  sunt  componentele,
deoarece acestea sunt în mod normal stocate într-o cutie și detaliate în regulament. Dar
și jocurile digitale și jocurile live necesită componente indispensabile pentru a putea fi
jucate.  Componentele  sunt  esențiale  în  jocuri  pentru  a  putea  interacționa  cu  ele,  a
activa mecanicile și a declanșa dinamicile, așa că este necesar ca acestea să fie enumerate
în  detaliu  sau,  dacă  proiectul  vostru  de  joc  o  cere,  să  le  proiectați  cu  relevanță  și
coerență, așa cum am mai spus deja.

Devine din ce în ce mai comun, din cauza boom-ului de pe piața de boardgames, a culturii
digitale  și  a  aplicării  învățării  bazate  pe  joc  în  diverse  contexte,  să  întâlnim  componente
tradiționale precum zarurile sau o tablă din carton alături de componente mai originale, cu
design personalizat care ajută la imersiunea narativă și estetică a jucătorilor.
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3.2.7. Spaţiul de joc

În această secțiune ne vom concentra mai mult pe jocurile live, deși credem că este necesar
să facem și o mică reflecție asupra jocurilor de societate sau a jocurilor în format digital.

Pentru jocurile de societate cu siguranță ar fi suficiente o masă și câteva scaune, dar
este de asemenea necesar să ne asigurăm și că spațiul este sigur, confortabil, prietenos și
accesibil tuturor jucătorilor, cu lumină și temperatură adecvate și că nu există factori
externi  care  să  întrerupă  jocul.  În  cazul  jocurilor  în  format  digital,  pe  lângă
caracteristicile  de mai  sus,  ar  fi  necesară și  o  bună conexiune la  internet.  Un spațiu
căruia îi lipsesc aceste caracteristici poate, fără îndoială, să strice experiența jucătorilor.

De asemenea, este bine să alocăm timp pentru a proiecta medii  virtuale atractive
pentru  jocurile  noastre  digitale:  decorul,  astmosfera,  muzica,  sunetele  etc.  sunt
elemente la care trebuie lucrat pentru ca experiența să fie plină de satisfacții, imersivă și
motivantă.  În lumea  virtuală  recomandăm  aplicarea  așa-numitului  „app  smashing”,
proces care constă în combinarea diferitelor aplicații în același proiect – în acest caz, în
proiectul nostru ludic digital. Posibilele combinații sunt nenumărate, atât cât permite
imaginația  și  dorința  de  experimentare:  am  putea  spune  că  fiecare  aplicație  poate
reprezenta un spațiu de joc diferit. În secțiunea de resurse enumerăm câteva aplicații pe
care le puteți folosi de sine stătătoare sau combinate între ele.

Ne vom opri, în continuare, asupra mediilor reale pentru jocurile live.

Transformarea spațiului:
În jocurile live în care este necesară transformarea spațiului de joc, versatilitatea este cuvântul
cheie.  Spațiul trebuie să fie versatil  pentru a garanta că poate fi  transformat în beneficiul
jocului și al jucătorilor, dar și pentru a profita de tot potențialul pe care ni-l poate oferi.

Înainte de toate este necesar să știm ce spații avem la dispoziție pentru a putea derula
jocul și a le combina cu caracteristicile și cerințele spațiale și materiale ale acestuia. Poate că
decizia cea mai logică sau evidentă nu este și cea mai avantajoasă pentru derularea jocului.
Aceasta nu este întotdeauna convenabilă și va depinde de mulți factori și de anumite condiții
care trebuie luate în considerare; uneori atunci când propunem o nouă activitate, ruperea
logicii sau regândirea întrebuințărilor obișnuite ale diferitelor spații pot aduce beneficii în
motivarea participanților. În primul rând, apare surpriza; apoi, conștientizarea că „aici se va
întâmpla ceva” și  predispoziția  de a presupune că incertitudinea poate  stimula  atenția și
motivația; mai târziu, apare valoarea și semnificația pe care jucătorii o vor acorda experienței,
precum și reacția emoțională.

Spațiul poate fi, de asemenea, modificat pentru a găzdui o experiență diferită de utilizările
care i se atribuie în mod obișnuit, sau poate fi „deghizat” în conformitate cu narațiunea și
punerea în scenă a jocului. Putem converti o bibliotecă într-o bibliotecă a unui vechi castel,
transfoma o sală de clasă într-un platou de televiziune, o cameră polivalentă într-o navă de
pirați etc. Folosind lucruri foarte simple, utilizările actuale ale spațiilor pot fi total modificate,
transformând astfel  spațiul  în „loc”.  Toate acestea  au de-a face cu punerea în scenă sau
estetica jocului, așa că vom reveni mai târziu asupra acestui subiect.

Spațiul trebuie să fie versatil și în ceea ce privește mobilierul: mesele și scaunele să poată fi
adunate, să nu fie necesară mutarea de rafturi sau de mobilier greu etc. 

Și, bineînțeles, este bine dacă elementele spațiale specifice sunt în avantajul nostru: dacă
intenționați să proiectați un escape room, verificați mai întâi dacă ușa poate fi încuiată și dacă
aveți unde să ascundeți componentele jocului; daca încorporați vreo componentă digitală
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interactivă, asigurați-vă că există acces la internet, prize, electricitate etc.; dacă aveți nevoie de
întuneric, verificați că se poate obține acest lucru... Și țineți cont și de posibilii factori generali
care pot perturba desfășurarea jocului: să nu existe întreruperi sau distrageri,  să nu existe
zgomote puternice de fond, să nu fie prea frig sau prea cald, spațiul să fie ventilat, să aibă o
acustică bună, să nu existe pericole sau riscuri fizice etc.

Clar este faptul că alegerea spațiului potrivit va ajuta foarte mult ca experiența să fie trăită
pe deplin. Vom aprofunda acest subiect în următoarea secțiune a ghidului.

Utilizarea spațiilor de patrimoniu:
Când  concepem  jocuri  care  promovează  sau  interacționează  direct  cu  elemente  de
patrimoniu real (o colecție de muzeu, o expoziție, lucrări artistice...) sau sunt derulate în
spații monumentale (un oraș, un monument...), trebuie să primeze respectul pentru istoria,
integritatea, siguranța și protejarea patrimoniului respectiv. Cu siguranță trebuie să obținute
toate permisiunile necesare și să detaliat modul în care se va interacționa cu parimoniul.

3.2.8. TIMP

Ca  pentru  orice  altă  activitate  culturală  sau  educațională  pe  care  doriți  să  o
implementați, este important să decideți timpul care va fi alocat derulării jocului.

• pentru a-l  incorpora  în programul  și  orarul  organizației,  pentru a  coordona
acțiunile și a planifica totul în ansamblu, făcând adaptările corespunzătoare în
prealabil.

• deoarece condiționarea temporală poate face parte din mecanica jocului în sine.

Dacă  jocul  este  împărțit  în  diferite  sub-activități,  este,  de  asemenea,  esențial  să  le
cronometrați.  Rețineți  că  timing-ul  jocului  poate  fi  o  componentă  ludică,  deoarece
trasează  limitele  în  care  trebuie  îndeplinită  misiunea,  iar  asta  ține  de  mecanici  și
dinamici,  activează  gradul  de  implicare  și  motivare  a  jucătorilor  și  le  ghidează
comportamentul  atât  în  ce  privește  luarea  deciziilor,  cât  și  pentru  organizarea  și
managementul eficient al timpului. 

Este foarte important  să țineți  cont  de faptul că timpul nu trebuie să devină un
factor de frustrare sau plictiseală:  o provocare  complexă cu timp puțin de rezolvare
poate genera frustrare, stres și pierderea motivației (amintiți-vă de „flow”, importanța
feedbackului, sentimentul de progres și control); pe de altă parte, o provocare simplă cu
prea  mult  timp de  rezolvare  poate  genera  plictiseală  și  poate  duce  la  o deconectare
imediată a jucătorului față de joc.

De asemenea, este esențial să comunicați jucătorilor informațiile despre timp: cât vor
avea  la  dispoziție  pentru  a  finaliza  jocul,  durata  unei  partide  (în  cazul  unui  joc  de
societate,  aceste  informații  trebuie  să  apară  în  regulament),  cu  atât  mai  mult  dacă
timpul este o mecanică de joc.

În jocurile care includ mecanici de presiune de timp, pot exista diferite moduri de a
transmite trecerea timpului: în jocurile live, furnizarea de cronometre, avertismentele
vocale, redarea unei muzici sau a unor sunete care anunță că timpul prevăzut aproape a
expirat,  crearea  unui  element  fizic  care  ajută  la  vizualizarea  trecerii  timpului  etc;  în
jocurile digitale, adăugarea de cronometre digitale și numărătoare inversă; în jocurile de
societate se pot folosi componente tradiționale precum clepsidra etc.
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3.2.9. Cadru ambiental

Tematică și fir narativ:
Îmbrăcarea  jocului  într-o  poveste  este  modalitatea  perfectă  de  a  asigura  implicarea
jucătorilor, deoarece acest lucru îi plasează în mijlocul acțiunii drept protagoniști. Dacă
prezentarea misiunii  (pe care o putem lega direct  de tema jocului)  ajută la  captarea
atenției oamenilor  și urmărește să activeze și să creeze așteptări,  firul narativ ajută la
angajarea și menținerea motivației și a implicării  în joc. Vocația epică și recurgerea la
fantezie și umor sunt niște resurse foarte eficiente atunci când dorim să implementăm
jocuri sau sisteme de învățare bazate pe joc.

Cu cât firul narativ este mai complex, cu atât va fi mai captivant. Așadar, trebuie să
ne gândim la protagoniști, la conflict și la provocare, care trebuie conectate cu emoțiile
și cu ceea ce este cu adevărat semnificativ pentru jucători pentru a le asigura empatia,
fără a pierde din vedere coerența și continuitatea intrigii.

Pe scurt, o schemă care ne poate ajuta să ne scriem jocurile este aceasta: protagoniștii
caută să îndeplinească o misiune și pentru a face asta trebuie să depășească o serie de
obstacole. Putem folosi funcțiile pe care antropologul și lingvistul rus Vladimir Propp
le-a enumerat în analiza sa structurală a morfologiei basmelor clasice, sau tiparul propus
de antropologul și profesorul Joseph Campbell numit „călătoria eroului” („the hero’s
journey”)  sau  „monomit”,  foarte  folosit  în  storytelling  în  discipline  precum  film,
publicitate, jocuri video etc. Putem apela de asemenea la lucrarea lui Gianni Rodari -
„Gramatica fanteziei” – care ne poate ajuta să creăm un fir narativ pentru jocul nostru.

Estetica, punerea în scenă: 
Plecăm de la ideea că emoțiile (reacțiile psihofiziologice la stimuli) sunt cele care reușesc
să  facă  o  experiență  transcendentală,  semnificativă,  de  neuitat.  Designul  cadrului
ambiental și a esteticii jocului ajută, în primul rând, la menținerea coerenței jocului din
perspectivă  emoțională  și  senzorială,  servind  în  același  timp  la  împletirea  tuturor
elementelor de joc  și,  de asemenea,  la  brodarea acestora,  dacă  e să  urmăm metafora
despre țesut. 

Asfel, punerea în scenă și estetica au o relație strânsă atât cu firul narativ, cât și cu
componentele  materiale  și  cu  spațiul.  Am prezentat  deja,  pe  măsură  ce  am parcurs
diferitele secțiuni ale acestui capitol, câteva sugestii despre cum să realizăm estetica și
punerea în scenă în favoarea jocului. De exemplu, când am vorbit despre spațiu, am
vorbit și despre câteva avantaje ale ambianței și despre cum putem decora un spațiu
pentru a-l transforma în „loc”. Acest lucru avantajează, fără îndoială, coerența narativă,
dar  trezește  și  senzații  la  nivel  emoțional  în  jucători,  ceea  ce  va  ajuta  la  imersiunea
acestora și le va crea legături cu jocul și cu experiența ludică. Am vorbit, de asemenea, și
despre prezentarea unei misiuni folosind o poveste, un fir narativ. În primă instanță
trebuie  să  menționăm că  elaborarea  într-o mai  mică  sau mai  mare  măsură  a  firului
narativ este deja o decizie estetică. Și de aici, putem crea și alte elemente materiale care
vor participa la punerea în scenă. 

Desigur, acest lucru are de-a face și cu calitatea și atractivitatea materialelor folosite.
Să plecăm de la premisa că, cu cât designul este mai elaborat și mai „curat”, cu atât mai
bine. De asemenea, poate fi util dacă materialele create sunt bizare, ciudate, alternative,
cu utilizări divergente și neconvenționale.
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3.3. Prototiparea

Conceptul de prototipare este larg extins în domeniul creării de jocuri de societate și
jocuri  video sau jocuri  digitale, dar aici îl  vom folosi  și pentru jocurile  live pentru a
unifica conținutul și a nu crea neînțelegeri.

Odată ce ați luat decizii cu privire la toate aspectele abordate mai sus în secțiunile de
analiză a nevoilor și design, deși se poate face și simultan, este timpul să creați primele
versiuni  ale  jocului  în  sine:  așa-numitul  prototip,  aceasta  fiind  o  practică  esențială
pentru a putea verifica fezabilitatea propunerii voastre și a face modificările necesare
pentru a calibra toate elementele jocului.

Odată cu primele prototipuri ale jocului, puteți începe testarea, îmbunătățindu-l pe
măsură ce îl testați, până la atingerea versiunii finale.

Deși depinde de tipul de joc, trebuie să presupunem că, în general, prototiparea este
un  proces  lung,  care  cu  siguranță  se  va  desfășura  simultan cu  testarea.  În  decursul
acestui  proces  trebuie  să  schițați  toate  elementele  jocului,  inclusiv  regulile,
componentele grafice, componentele ludice etc. 

În  primă  instanță,  este  indicat  să  pregătiți  cea  mai  simplă  formă  posibilă  a
materialelor, asigurându-vă doar că este jucabil și că informațiile sunt clare și suficiente:
cu hârtie sau carton în cazul jocurilor de societate, de exemplu. Astfel, veți putea corecta
erorile  și  îmbunătăți  jocul  fără  a  compromite  designul  grafic  final,  partea  estetică,
întrucât dacă începem prin a crea în detaliu prototipul din punct de vedere grafic sau
estetic, probabil că vom pierde timp prețios pentru ceea ce este cu adevărat important:
să verificăm viabilitatea jocului; în caz contrar vom fi nevoiți să refacem apoi toate aceste
elemente vizuale. Abia când vom avea jocul  suficient de testat și  de funcțional, va fi
timpul să ne concentrăm și să elaborăm elementele estetice și componentele finale, care
trebuie gândite, proiectate și chiar schițate, așadar ele vor fi executate doar în prototipul
final. Aceste recomandări sunt aplicabile și la redactarea regulilor, la modul de explicare
a jocului dacă este un joc live, la firul narativ, la eventuala pregătire a decorului pentru
un joc live. Prototipurile vor fi perfecționate pe măsură ce testăm jocul: feedback-ul va
aparea odată cu testarea. Despre asta vom vorbi în continuare.

Propunere de elaborare a regulamentului: ce trebuie să conțină manualul unui joc
de masă/societate?
• Numele jocului.
• Numărul de jucători.
• Vârsta minimă recomandată.
• Durata medie a unui joc.
• Lista componentelor.
• Scurtă descriere a jocului, menționând tema, ambianța, misiunea, condițiile de

victorie și mecanicile principale.
• Pregătirea jocului: descriere detaliată însoțită de o imagine ori de câte ori este posibil.
• Descrierea  detaliată  a  unei  ture,  care  detaliază  toate  acțiunile  și  mișcările

posibile, însoțită de imagini și exemple.
• Descrierea sfârșitului jocului: când și cum se termină jocul? Cine câștigă? Cu

imagini și exemple.
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3.4. Testare

Testarea  este  etapa  în  care  jocul  prinde  viață  prin  practică,  în  care  cerem  primilor
oameni să testeze propunerea noastră ludică și care ne va permite să îmbunătățim jocul,
să corectăm erorile și să-l consolidăm în toate elementele sale. Luați-o ca pe un proces de
încercare-eroare, cu o minte deschisă, receptivă și constructivă.

Iată câteva recomandări pentru a face această etapă de testare productivă și eficientă:

• La început,  testarea prototipului se poate face cu echipa sau persoana care a
creat jocul, jucând întreg jocul sau doar câteva ture în cazul jocurilor de masă și
digitale, sau simulând jocurile live. Trebuie să evităm să fim prea indulgenți sau
prea mulțumiți de noi în acest caz.

• În continuare, luați în considerare diversificarea profilului persoanelor care vor
testa – în ceea ce privește vârsta,  experiența de joc,  numărul  de jucători  etc.
Putem face o analogie cu cercetarea științifică: cu cât testele sunt mai variate, cu
atât mai validă și de încredere va fi faza de testare.

• Putem veni în ajutorul celor care testează jocul nostru cu un formular sau un
chestionar, astfel încât să știe ce aspecte să evalueze. În anexe vă propunem un
model de chestionar pe care îl puteți adapta la nevoile voastre. Dacă testul este
cu copii, este bine să-i ajutați cu citirea chestionarului, să-l citiți cu voce tare sau
să aveți o discuție informală la sfârșitul testului.

• Notați  toate  comentariile,  observațiile,  ideile  noi,  aspectele  de  îmbunătățit,
punctele  tari  și  slabe.  Această colctare  de date  vă  va  fi  foarte utilă  pentru a
îmbunătăți prototipul pentru producția finală a jocului.

• Nu ghidați excesiv jucătorii în timpul testării, mergând prea departe cu evaluări
sau  păreri  inutile,  ajutându-i  prea  mult...  De  fapt,  ideal  ar  fi  ca  jocul  să  se
deruleze natural, într-un mediu cât mai aproape de realitate dacă este posibil: în
timpul  testării,  trebuie  să  ne  poziționăm  doar  ca  un  alt  jucător,  ajutând  la
explicarea  regulilor  și  la  lămurirea  îndoielilor,  dar  fără  a  exagera  și  fără  a
comenta cu privire la posibile rezultate sau întrerupând jocul.

• Onestitatea  trebuie  să  prevaleze  asupra  ego-ului:  este  important  să  acceptăm
critica, pentru că datorită ei putem îmbunătăți jocul. De-asta facem ceea ce facem!

• Testați toate elementele jocului, inclusiv regulile: în jocurile de societate acesta
sunt  incluse  în  manual  (puteți  propune  sesiuni  de  testare  în  care  jucătorii
trebuie să joace fără explicațiile voastre pentru a afla dacă regulile sunt suficient
de clare și de ușor înțeles), în jocurile live sunt explicații verbale (mai mult sau
mai puțin interpretative, în funcție de deciziile estetice și de punere în scenă), în
jocurile digitale sunt texte, tutoriale sau videoclipuri etc.

• Trebuie  să  evaluăm  constant  dacă  propunerea  noastră  ludică  este  perfect
coerentă în ceea ce privește toate elementele sale și dacă întrunește obiectivele
de  învățare  pe  care  ni  le-am  propus  în  analiza  de  nevoi  și  în  stabilirea
obiectivelor inițiale.

Știm  din  experiență  că  în  cazul  jocurilor  live  etapa  de  testare  poate  fi  dificil  de
implementat: în jocurile live cu grupuri mari este foarte greu să poți testa propunerea la
întregul său potențial; dacă luăm exemplul unei piese de teatru, este evident că nu se va
putea conta pe atât de mulți oameni în această etapă și vor exista factori care vor apărea
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doar  în  fața  anumitor  grupuri/situații,  cum ar  fi  elementele  de  decor  care  ar  putea
îngreuna simularea în avans, sau faptul că jocul urmează să aibă loc într-o locație cu
acces limitat sau restricționat (cum ar fi într-o enclavă de interes cultural, monumental
sau artistic), iar spațiul nu poate fi pus la dispoziție până la implementarea efectivă; de
asemenea, alt caz ar fi atunci când jocul este conceput ca un un eveniment izolat, fără
posibilitatea de a se repeta experiența, mizând totul pe o singură carte.

Diferitele teste vor permite îmbunătățirea prototipurilor jocului până la versiunea sa
finală,  care  va  fi  derulată,  utilizată  sau  implementată  în  medii  reale  astfel  încât
obiectivele de învățare să poată fi atinse.

3.5. Evaluare finală și transfer

Deși faza de testare în sine face parte din evaluare, aici ne referim la evaluarea finală
după implementarea proiectului nostru ludic pentru public și în contextul pentru care
a fost conceput.

3.5.1. Evaluarea obiectivelor de învățare:

Dacă  avem  redactate  bine  obiectivele  de  învățare  și  indicatorii  lor,  la  finalul
implementării jocului se poate ajunge la compararea a ceea ce s-a proiectat cu ceea ce s-a
realizat în final - pentru că ceea ce ne interesează cu adevărat este să știm dacă jocul a fost
eficient în atingerea obiectivelor de învățare. În acest sens, unul dintre indicatorii  de
evaluare a relevanței și validității jocului poate fi chiar dacă obiectivele de învățare au
fost  îndeplinite  sau nu.  Dacă  obiectivele  stabilite  nu au fost  îndeplinite  sau au fost
îndeplinite doar parțial, poate că acest lucru s-a întâmplat din cauză că jocul nu a fost
proiectat și derulat cu succes, caz în care va fi necesar să descoperim cauzele pentru a-l
putea îmbunătăți.

Ca  instrumente  de  evaluare  a  atingerii  obiectivelor,  ne  propunem  diversificarea
tehnicilor  de  colectare  a  datelor:  chestionare,  metoda  observației,  liste  de  verificare,
registru anecdotic, discuții cu participanții etc.

3.5.2. Evaluarea proiectării și derulării
 jocului și a rezultatelor ludice

Trebuie să fim conștienți de faptul că evaluarea unei experiențe de învățare bazată pe
joc trebuie evaluată din perspectiva jucătorilor și a motivațiilor acestora. Este bine de
reținut  că  alegerea  încorporării  jocurilor  pentru  diseminarea  patrimoniului  cultural
provine  din  intenția  de  a  căuta  conectarea  și  activarea  motivației  oamenilor  în  fața
învățării, de unde și nevoia de a evalua experiența de joc, emoțiile și reacțiile lor, și prin
urmare dacă conjuncţia tuturor elementelor a fost eficientă.

Vă  propunem  o  serie  de  întrebări  asupra  cărora  trebuie  să  reflectați,  printr-o
observare  intensă  și  riguroasă,  asupra  modului  în  care  decurge  sau  a  decurs
implementarea jocului, întrebări pe care le puteți folosi și pentru a crea instrumente de
evaluare  în  acest  scop,  precum  chestionare,  discuții  etc.  sau  pentru  a  reformula
chestionarul de testare:
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• Este misiunea propusă suficient de clară pentru a capta atenția oamenilor și a le
activa motivația?

• Misiunea propusă are legătură cu interesele oamenilor?
• Misiunea,  firul narativ și  mecanicile  propuse sunt suficient de bine explicate

astfel încât jucătorii să înțeleagă ce și cum trebuie să facă?
• Misiunea  propusă  încurajează  oamenii  să  depună  eforturi  pentru  a-și

îmbunătăți competențele și abilitățile și pentru a-și extinde cunoștințele?
• Mecanicile de joc sunt echilibrate în raport cu capacitățile jucătorilor?
• Mecanicile propuse stimulează motivația și efortul jucătorilor?
• Mecanicile  jocului  facilitează  sau  promovează  descoperirea,  autonomia,

explorarea, curiozitatea și îmbogățirea cunoștințelor?
• Punerea în scenă, estetica și/sau decorul captează atenția și stimulează motivația

și interesul oamenilor?
• Dinamicile  generate  în  timpul  jocului  corespund  dinamicilor  proiectate  sau

anticipate? În caz contrar, ați încorporat soluții pentru a corecta acest lucru?
• Spațiul și timpul sunt adecvate pentru derularea jocului? Au rol de elemente de

joc care sporesc interesul oamenilor pentru conținut?
• Componentele  și  materialele  jocului  sunt  eficiente,  practice,  atractive  și

relevante pentru derularea jocului?
• Componentele, materialele și mecanicile jocului sunt ușor de înțeles, controlat

și utilizat de către jucători?
• (…)

Odată ce aveți răspuns la aceste întrebări (și la altele pe care le considerați importante
pentru propunerea voastră de joc), veți putea concluziona dacă proiectarea și derularea
jocului au dus la obținerea rezultatelor așteptate, dacă acestea au fost îndeplinite sau nu,
parțial  sau total.  Insistăm pe ideea  că  ceea  ce  se  evaluează  aici  este  dacă  designul  și
derularea  jocului  au  avut  o  semnificație  pentru  oameni,  dacă  le-a  activat  sau  nu
motivația și interesul de a cunoaște mai multe despre patrimoniul abordat, și nu dacă
obiectivele de învățare au fost îndeplinite.  Din acest punct,  puteși lua în continuare
deciziile potrivite pentru a îmbunătăți jocul și a transfera ceea ce ați învățat în cadrul
altor experiențe ludice.

După  cum  am  spus  deja,  a  învăța  să  încorporăm  jocurile  ca  instrument  de
promovare  a  patrimoniului  cultural  necesită  un  proces  lung  de  încercare  și  eroare,
experimentare constantă, explorare curioasă, precum și să jucăm multe jocuri diverse
pentru a ne dezvolta cultura ludică. Este un proces care necesită timp, dar rezultatele
sunt atât de pozitive (și călătoria este atât de distractivă), încât merită încercat.

3.6. Adaptarea jocurilor

Este posibil să cunoaștem un joc care se potrivește perfect intereselor noastre pentru a
atinge obiectivele de învățare pe care le urmărim. De fapt, având în vedere ascensiunea
pieței  jocurilor  de  masă/societate  și  a  culturii  digitale,  cu  sute  de  propuneri  ludice
create  de  organizații  și  oameni  de tot  felul,  se  observă o tendință  din ce în  ce mai
răspândită de a folosi și aplica jocuri deja existente în diferite contexte pentru a atinge
obiective  specifice.  Învățarea  bazată pe  joc  are în vedere și  această posibilitate  și  vă
încurajăm să o explorați.
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De  asemenea,  este  posibil  să  fim interesați  doar  de  o parte  din  elementele  unui
anumit  joc:  tema,  firul  narativ,  mecanicile,  componentele  etc.  În  acest  caz,  putem
adapta elementele care ne interesează la conținutul pe care dorim să-l abordăm. Așadar,
este necesar să subliniem că trebuie să fim consecvenți în ceea ce privește drepturile de
autor  și  de  proprietate  intelectuală,  respectându-le  pe  deplin  și/sau  solicitând
permisiunile  corespunzătoare.În cazul  mecanicilor  este necesar să  precizăm faptul că
acestea nu sunt supuse drepturilor de autor, nu sunt deținute de nimeni, dar putem
ajunge  la  limita  plagiatului  atunci  când  recreăm  imagini,  texte  sau  o  anumită  linie
estetică.  Ne  poate  interesa,  de  exemplu,  să  creăm un joc  de  întrebări  și  răspunsuri
(mecanica 1) despre conținuturi  culturale specifice,  în care dăm cu zarul pentru a ne
deplasa pe o tablă de joc (mecanica 2), cu scopul de a încerca să fim prima persoană care
atinge obiectivul de a avea numărul maxim posibil de răspunsuri corecte. Mecanicile
menționate mai sus pot fi  folosite  liber,  dar folosirea esteticii  celebrului joc „Trivial
Pursuit”,  de  exemplu,  ar  putea  ridica  o  problemă  în  ceea  ce  privește  drepturile  de
proprietate intelectuală, mai ales dacă scopul nostru este de a comercializa produsul.

Există  diferite  proceduri  de  adaptare  a  jocurilor  originale  la  scopurile  noastre
organizaționale  și  de  învățare:  modificări  pentru  adaptarea  conținutului,  utilizând
mecanicile,  dar  schimbând  firul  narativ,  estetica,  atmosfera  sau  alte  componentele;
reutilizarea componentelor oferindu-le o nouă întrebuințare etc. Orice cale am alege,
din nou este foarte important să cunoaștem elementele care alcătuiesc în general un joc
și să cunoaștem în mod special jocul pe care dorim să-l adaptăm.

„O xogo da oca saudable” la Noaptea Cercetătorilor din 2018 de la Universitatea Autonomă din Madrid 
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4. RESURSE, MATERIALE ȘI INSTRUMENTE

4.1. Resurse digitale

Ne aflăm în plină expansiune a culturii digitale și tehnologice și apar din ce în ce mai
multe  aplicații,  platforme  și  sisteme  care  ne  permit  să  creăm  medii  de  comunicare
transmedia, perfect utilizabile pentru a proiecta experiențe ludice într-un mod accesibil,
fără a fi nevoie de mari cunoștințe de specialitate. Vă propunem mai jos câteva resurse
care pot fi utile proiectelor voastre, deși suntem pe deplin conștienți că această selecție
poate deveni învechită în viitorul apropiat datorită progresului continuu al industriei
tehnologice, lider în inovare.

De asemenea, vă prezentăm câteva resurse cu manuale, idei și materiale pentru a crea
jocuri de evadare și breakout. 

SCOP NUME LINK

Pentru a efectua sondaje interactive la care se 
poate răspunde în timp real Kahoot! www.kahoot.com

Pentru a efectua sondaje interactive la care se 
poate răspunde în timp real Quizizz www.quizizz.com/

Pentru a efectua sondaje interactive la care se 
poate răspunde în timp real Mentimeter ww.mentimeter.com

Pentru a efectua sondaje interactive la care se 
poate răspunde în timp real Plickers www.plickers.com

Pentru a efectua sondaje interactive la care se 
poate răspunde în timp real Socrative www.socrative.com

Pentru a proiecta jocuri în stilul vânătorilor 
de comori, scavenger

Goosechase
Has app and 
website

www.goosechase.com

Pentru a proiecta prezentări interactive și 
breakout-uri Genially

www.genial.ly/
https://blog.genial.ly/
breakout-educativo/

Pentru a personaliza videoclipuri adăugând 
sondaje, comentarii, întrebări și a obținând 
date de interacțiune

Edpuzzle www.edpuzzle.com

Pentru a crea avatare Framiq www.framiq.com/

Ruletă interactivă pentru tragere la sorți Fluky www.fluky.io

Realitatea augmentată, foarte ușor de utilizat Aurasma/HP 
Reveal www.hpreveal.com/

Pentru a crea puzzle-uri Jigsaw planet www.jigsawplanet.com
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SCOP NUME LINK

Pentru a crea coduri și mesaje secrete
http://
www.theteachersroom.net
/secretmessage/
secretmessage.html

Pentru a crea coduri și mesaje secrete
https://
www.theproblemsite.com
/reference/mathematics/
codes/

Pentru a crea cuvinte încrucișate
https://
worksheets.theteacherscor
ner.net/make-your-own/
crossword/lang-es/

Pentru a genera labirinturi http://
www.mazegenerator.net/

Pentru a genera diferite puzzle-uri
https://
puzzlemaker.discoveryedu
cation.com/

Diverse resurse pentru a genera diferite 
elemente pentru un joc de evadare

https://
tmott33.wixsite.com/
mott/breakout-edu-
resources

Resurse pentru escape room
https://
escueladeexperiencias.com
/recursos-escape-room/

Generator de lacăt digital
https://
eduescaperoom.com/
generador-candado-
digital/

Idei de puzzle
https://
lockpaperscissors.co/
escape-room-puzzle-ideas/

Instrumente pentru escape room
https://
eduescaperoom.com/
retos-y-enigmas/

Ghid pentru crearea jocurilor de evadare

http://
www.blogsita.com/wp-
content/uploads/
2018/04/break-out-y-
escape-room-juegos-de-
fuga.pdf

Idei și resurse pentru jocuri de evadare https://breakoutedu.com/

Idei pentru escape room
https://
therombocode.es/
elemento-basicos-de-un-
escape-room/
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SCOP NUME LINK

Numărătoare inversă
http://
www.conversor.com.es/
cuenta-atras.html

Idei pentru escape room
https://nowescape.com/
blog/101-best-puzzle-ideas-
for-escape-rooms/

Ghid pentru a organiza un escape room

http://
culturaemprendedora.extr
emaduraempresarial.es/
wp-content/uploads/
2018/04/Manual-de-
Escape.pdf

Generator de coduri QR https://www.qr-code-
generator.com/

Generator de coduri QR https://www.the-qrcode-
generator.com/

Pentru a crea ghiduri interactive și aventuri 
ludice pentru dispozitivele mobile Actionbound https://

en.actionbound.com/

Pentru a crea resurse și activități interactive H5pTechnology https://h5p.org/

Pentru a crea un joc de cunoștințe generale Trivinet https://
www.trivinet.com/

Pentru a crea tururi gamificate Decktoys https://deck.toys/

Pentru a crea jocuri educative Educandy https://
www.educandy.com/

Pentru a crea activități și resurse personalizate Wordwall https://wordwall.net/

Pentru a crea activități și resurse personalizate Playbuzz https://
www.playbuzz.com/

Pentru a crea resurse și activități personalizate Learningapps https://learningapps.org/

Pentru a efectua sondaje interactive la care se 
poate răspunde în timp real Quizlet https://quizlet.com/es

Pentru a crea jocuri personalizate Educaplay https://es.educaplay.com/

Pentru a crea jocuri video educative 
(advergames) Mobby https://mobbyt.com/

Prezentare cu o selecție de instrumente online
de gamificare (Antonio Machado J.)

https://view.genial.ly/
605b81a2e77b740d24ec8af
a/presentation-
herramientas-online-para-
gamificacion
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SCOP NUME LINK

Pentru a crea jocuri și resurse personalizate Flippity https://www.flippity.net/

Pentru a crea materiale vizuale interactive Thinglink https://
www.thinglink.com/

Pentru a crea galerii digitale de fotografii sau 
picturi

People art 
factory

https://
peopleartfactory.com/

Ghid de bază pentru a crea Breakouts într-un 
mod  educativ: „Libro ancestral de 
escapismo” de Pedro A. Martínez Ortiz

https://view.genial.ly/
5cf7cf59ba68750f686735d0
/presentation-libro-
ancestral-de-escape

Pentru a crea carduri și insigne https://badge.design/

Pentru a crea carduri, insigne, cărți... https://
www.festisite.com/

Pentru a crea cărți
https://
www.mytradingcards.com
/

Pentru a crea jocuri personalizate https://
www.cerebriti.com/

Realitate augmentată Metaverse https://studio.gometa.io/
landing

Realitate augmentată Wallame
https://
wallame.en.softonic.com/
android

Pentru a crea escape room digital Room escape 
maker

https://
roomescapemaker.com/

Numărătoare inversă cu parolă
https://
eduescaperoom.com/
contador-online-escape-
room-educativa/

Pentru a crea adrese scurtate cu parolă https://thinfi.com/

Generator de mesaje criptate https://orangepiweb.es/
codigos/secreto/index.php

Generator de mesaje în cod binar
http://
www.binarytranslator.co
m/

Generator de cod Caesar https://planetcalc.com/
1434/

Simulator știri din ziare
https://www.fodey.com/
generators/newspaper/
snippet.asp
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SCOP NUME LINK

Pentru a crea mesaje ilustrate http://quaap.com/edu/
worksheets/code.php

Pentru a crea mesaje suprapuse https://codepen.io/
ninivert/full/JEPzxO

Generator de scrisori vechi http://www.yeray.com/
generadorcartas/

Generator de chat WhatsApp
http://
www.fakewhats.com/
generator

Generator de mesaje criptate
https://
www.simonsingh.net/
The_Black_Chamber/
index.html

Codificator de culori
https://
eduescaperoom.com/
codificador-de-colores/

Codificator cu grilă
https://
eduescaperoom.com/
codificador-rejilla/

Program de proiectare pentru jocuri de rol RPG Maker https://
www.rpgmakerweb.com/

Instrument pentru a crea jocuri electronice Adventure 
Game Studio

https://
www.adventuregamestudi
o.co.uk/

Instrument pentru a crea jocuri narative Twine https://twinery.org/

Pentru a crea jocuri personalizate Webquest 
creator

http://
www.webquestcreator2.co
m/majwq/

Vă permite să creați jocuri cu întrebări în 
stilul emisiunii Jeopardy. Factile https://

www.playfactile.com/

Pentru a crea activități și jocuri personalizate Class Tools https://classtools.net/

Pentru a crea jocuri 3D fără programare Entidad 3d https://www.entidad-
3d.com/

Software pentru dezvoltarea de jocuri video Unity 3D https://unity.com/

Pentru descărcare gratuită de pictograme The noun 
project

https://
thenounproject.com/

Pentru a proiecta jocuri digitale, paginile 
permit parole Wix https://es.wix.com/
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SCOP NUME LINK

Permite crearea de spații virtuale în care să 
partajați informații Mozilla hubs https://hubs.mozilla.com/

Formulare care permit parole Formularios de 
Google

https://docs.google.com/
forms/u/0/

Pentru a crea un escape room
https://nowescape.com/
blog/101-best-puzzle-ideas-
for-escape-rooms/

Hyperlinkurile din PowerPoint permit, de 
asemenea, crearea de jocuri digitale Power point
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4.2. GHID PENTRU PROIECTAREA DE JOCURI SAU EXPERIENȚE LUDICE

NUME

ANALIZA DE NEVOI

REZUMAT: în ce constă 
jocul/experiența ludică

OBIECTIVE (relaționate 
cu patrimoniul care 
urmează a fi promovat)

MISIUNEA JOCULUI

GRUP ȚINTĂ (număr de
jucători și vârsta 
recomandată)

CUM SE JOACĂ: regulI

MECANICI

DINAMICI

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE

SPAȚIU DE JOC

TIMING

FIR NARATIV

PUNEREA ÎN SCENĂ, 
ESTETICĂ
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4.3. TESTARE: CHESTIONAR PENTRU JUCĂTORI

NUMELE JOCULUI:______________________________________________
VÂRSTA JUCĂTORULUI : _________________________________

INFORMAȚII DESPRE JOC:
Data: __________ Număr de jucător: ____ Durata jocului: ____min

INDICATORI
1=foarte rău 2=rău 3=neutru sau NS/NC 4=bun 5=foarte bun

ITEM NOTĂ COMENTARII

Reguli   1   2   3   4   5

Dificultate și mecanici   1   2   3   4   5

Tematică și atmosferă   1   2   3   4   5

Calitate vizuală, componente 

și design grafic
  1   2   3   4   5

Originalitate   1   2   3   4   5

Misiunea jocului   1   2   3   4   5

Durata jocului   1   2   3   4   5

Distracție și experiență de joc   1   2   3   4   5

COMENTARII GENERALE
(Ți-ai dori să joci din nou? Care au fost lucrurile care ți-au plăcut cel mai mult/cel mai
puțin? Ne poți sugera vreo modificare sau îmbunătățire? L-ai recomanda și altora?)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ALTE COMENTARII
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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5.  Recomandări Tehnice

5.1. Digitilizare

Ideal este să folosiți cea mai înaltă rezoluție optică a scanerului pe care îl utilizați. Pentru a obți-
ne rezultate de imprimare de o calitate superioară se recomandă o rezoluție de 300 DPI (calita-
tea  minimă optimă este  de 150 DPI). Este indicat  să  începeți  cu fișierele  de cele  mai mari
dimensiuni deoarece acest lucru vă va ajuta să observați și să remediați ușor posibilele erori.  

Salvați documentele direct în format PDF dacă ulterior le veți distribui astfel. Dacă urmează
să le editați, salvarea lor în format JPG și selectarea nivelului de calitate la 100% este cea mai
bună metodă prin care veți obține un material digital corespunzător acestei etape de lucru. 

5.2. Software

Vom prezenta câteva din programele (softurile) care pot fi folosite în realizarea jocurilor (sau în
alte tipuri de materiale grafice și publicații). Acestea au fost utilizate atât în crearea prezentului
ghid cât și în multe dintre jocurile la care facem referire.  Softurile sunt gratuite și  au versiuni
pentru principalele sisteme de operare:

• Inkscape,  util  pentru  crearea  și  editarea  de  grafică  vectorială  (sigle,  postere,  hărți)
https://inkscape.org/

• GIMP, util în retușarea fotografiilor  (bitmap) https://www.gimp.org/
• Scribus, util pentru machetarea revistelor și cărților  https://www.scribus.net/
• LibreOffice, suită de programe office cu aplicații de birou, util pentru redactarea texte-

lor (scrierea seturilor de reguli, notițelor, etc) și aranjarea în pagină https://www.li-
breoffice.org/

5.3. Ideea principală: nu complica lucrurile. 

Cu cât un joc necesită un interval mai scurt de timp pentru înțelegerea regulilor și pre-
gătirea modului în care se desfășoară, cu atât este mai convenabil și atrăgător pentru cei
care vor să-l experimenteze. Există jocuri foarte bune dar cu un grad ridicat de comple-
xitate, fapt care implică destul de mult efort în suscitarea interesului publicului larg.  

Nu uitați că jocul pe care îl realizați va fi tipărit de cele mai multe ori de acasă de către
cei care îl  accesează și nivelul de performanță al imprimantelor diferă.  De asemenea,
gândiți-vă că poate fi printat în varianta alb-negru, mai ales dacă este prima dată când va
fi testat și încă nu este clar dacă va fi pe placul tuturor. Țineți cont de acest lucru și atun-
ci când creați elemente de joc ce corespund unei culori anume (de exemplu, dacă este re-
levant  că  unele  cărți  au  culoarea  roșie,  folosiți  un  simbol  prin  care  acestea  se  vor
diferenția de restul). Acest lucru va îmbunătăți și accesibilitatea persoanelor cu proble-
me în perceperea culorilor. 

5.4. Pregătirea unui joc PNP pentru diseminare

Vă recomandăm să îl arhivați într-un fișier ZIP (format accepat de majoritatea platfor-
melor digitale). 

Pentru a distribui jocul pe platforme dedicate activităților de tip Printează&Joacă sau
pentru confortul celor care îl descarcă, este de preferat să denumiți fișierul cât mai clar și
simplu posibil, precum «nume_joc-autor.zip», folosind doar caractere alfanumerice (A-
Z, 0-9), fără spații (vor fi înlocuite cu _), fără accente, paranteze, litere precum ñ sau ç etc. 
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Arhiva ZIP ar trebui să conțină:
• Două imagini diferite din joc, fie de la începutul acestuia fie din timpul desfășu-

rării lui, care să nu dezvăluie personajele implicate sau să divulge parcursul jocu-
lui și să ofere soluții. Scopul acestor imagini este de anima interesul celor care
descarcă arhiva ZIP, deci este important să vă asigurați că nu conțin elemente
inadecvate sau necorespunzătoare contextului. Aceste imagini pot fi utile și pagi-
nilor web care arhivează sau distribuie jocuri de tip PNP, fiind folosite în des-
crierea și promovarea proiectelor pe care le difuzează în mediul online.

• Un PDF denumit «REGULI.PDF». Acest fișier conține regulamentul jocului
și este practic piesa de rezistență deoarece include toate informațiile necesare des-
fășurării jocului.

• Un folder intitulat «TIPARIRE» care va conține toate materialele necesare jo-
cului,  pregătite  pentru  a  fi  tipărite  pe  imprimanta  de  acasă,  și  anume: 

◦ Totul este in format PDF.
◦ Dimensiunea paginii este A4.
◦ Toate materialele trebuie să aibă o rezoluție minimă de 150 DPI. Recoman-

dăm o rezoluție de 300 DPI sau ideal ar fi să utilizați grafică vectorială.
◦ Dacă includeți elemente printabile față/verso (cărți de joc etc.)  asigurați-

vă că fațetele corespund când vor fi imprimate. 
◦ Dacă jocul are elemente care sunt mai mari decât un format A4 (o tablă de joc

sau o hartă) ele trebuie împărțite în piese de mărime A4 și apoi asamblate. 
◦ Recomandăm de asemenea, includerea unei versiuni PDF a acestor ele-

mente mai mari de A4( în dimensiunea lor originală, fără segmentare, în-
tr-o singură bucată, pentru a servi drept referință). Aceasta poate fi utilă și
celor care doresc să imprime jocul la o calitate superioară sau la o tipogra-
fie. În orice caz, acest fișier trebuie să fie întotdeauna compatibil cu împă-
rțirea de dimensiune A4 indicată mai sus.

◦ Recomandăm ca materialele care urmează să fie tipărite să fie dispuse în cât
mai puține fișiere (ideal ar fi un singur PDF deoarece este mai simplu pentru
cei care îl printează).

• Facultativ, ar fi o idee bună să includeți un folder denumit «EDITABIL» care
să conțină versiunile editabile ale fișierelor  indicate mai sus, dacă acestea au fost
create cu ajutorul unui soft cu licență liberă (Inkscape, Scribus, LibreOffice etc.).
Scopul acestui demers este să permită și altor utilizatori refolosirea materialului
jocului conform termenilor licenței (vezi secțiunile următoare).

5.5. Câteva sfaturi legislative

Menționăm că niciuna din următoarele secțiuni nu poate fi considerată consultanță juridi-
că profesională: acestea sunt doar câteva indicații provenite din informațiile și noțiunile de
bază legate de legislația proprietății intelectuale, brevete, drepturi de autor și drepturi de
copiere de conținut:

Luați în considerare că, deși puteți utiliza orice imagine de pe internet pentru a crea un joc
fără scop comercial, nu o veți putea distribui în mod legal dacă nu aveți dreptul explicit de a
face acest lucru (argumente de tipul «imaginea era pe net  și am crezut că pot să o folosesc» nu
au un fundament legal). Puteți obține dreptul de a reproduce o imagine (sau orice alt conținut
protejat prin drepturi de autor, cum ar fi texte sau muzică) numai în următoarele moduri:
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 Dacă drepturile de autor au expirat. Durata unui drept de autor depinde de le-
gea țării în care locuiește. În multe cazuri este egală cu durata de viață a creato-
rului  +  aproximativ  70  de  ani  (în  care  drepturile  trec  în  proprietatea  celor
desemnați drept moștenitori), dar acest lucru poate varia. Ideal ar fi să consul-
tați un expert în domeniu din țara respectivă.

 Dacă dreptul de autor este încă în vigoare, trebuie să discutați cu persoana care îl
deține. De obicei, va fi vorba de creatorul conținutului sau în caz contrar acesta
vă va putea spune cine îl deține în prezent  (dreptul de autor poate fi transferat).

 Având în vedere că ambele puncte descrise mai sus pot cauza complicații, cel mai
bine este să utilizați conținut care este publicat în mod evident sub licențe gra-
tuite. O licență gratuită este o declarație explicită a creatorului de conținut prin
care se specifică modul și condițiile în care poate fi utilizat. Un exemplu de li-
cență gratuită este Creative Commons BY-SA (Attribution-ShareAlike), dar și
altele  precum (Open Game License,  LGPL,  MIT etc.).  Atunci  când utilizați
opțiunile avansate de căutare ale multor platforme (Google, Flickr) puteți selecta
în mod expres că doriți afișarea materialelor sub licență liberă— sau puteți con-
sulta registrul: https://wiki.creativecommons.org/wiki/Content_Directories

Dacă ați creat tot jocul de la zero sau dacă ați avut grijă să selectați elemente care au li -
cențe gratuite - felicitări! Materialul realizat poate fi distribuit în mod legal. În acest caz,
vă recomandăm să alegeți pentru joc o licență similară cu CC BY-SA 3.0 (Creative Com-
mons Attribution-ShareAlike 3.0). Acest lucru va facilita atât distribuirea jocului de că-
tre alte persoane cât și realizarea de variante noi ale acestuia, în care veți fi menționat
întotdeauna în calitatea de autor. De asemenea, prin utilizarea unei astfel de licențe veți
asigura gratuitatea materialelor. Puteți folosi un text similar cu cel de mai jos pentru a
indica tipul de licență:

Acest joc și toate materialele aferente se află sub Licența Internațională Attri-
bution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0). Aceasta înseamnă că:

Aveți dreptul să copiați și redistribuiți materialul în orice tip de mediu sau
format și să modificați, transformați și recreați acest material în orice scop, in-
clusiv comercial, cu condiția:

1. Să respectați drepturile de autor prin indicarea numelui celui( celor) implicați în
crearea jocului. Dacă ați modificat materialul original, trebuie să precizați acest lu-
cru în mod explicit și să vă adăugați numele ca autor al acestei versiuni.
2. Dacă distribuiți acest material sau orice material derivat din acesta, trebuie
să faceți acest lucru conform condițiilor acestei licențe, astfel încât alte persoa-
ne să se poată bucura de aceleași drepturi ca și dumneavoastră.

Acest text este un rezumat obișnuit al termenilor legali ai licenței, pe care îl puteți 
citi integral la https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.gl 

De asemenea, nu uitați să indicați mereu numele și prenumele persoanei sau persoanelor
care au creat jocul, anul realizării și poate câteva detalii de contact (adresă de e-mail).
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În alta ordine de idei: luați în considerare faptul că de cele mai multe ori structura jocu-
rilor (adică modul în care sunt jucate, nu textele, imaginile sau numele) nu sunt protejate
de drepturi de autor. Dacă doriți să creați un joc folosind tiparul Monopoly, puteți face
acest lucru în mod legal schimbând doar cărțile, textele, numele străzilor, piesele etc. Cu
alte cuvinte: dacă credeți că structura unui joc ar putea servi scopului dumneavoastră, ideal
ar fi să realizați o versiune proprie. Asigurați-vă ca numelele și conținutul materialelor să fie
originale (mărcile comerciale sunt adesea protejate de drepturi de autor). Nu uitați, pentru
siguranța dumneavoastră și orice alte neclarități sau întrebări să consultați mereu persoane
specializate în acest domeniu.
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INSTALAȚII 
LUDICE 

INTERACTIVE
partea I

“Spune-mi și voi uita, arată-mi și voi ține mine, pune-mă să fac și voi înțelege”

Din punct de vedere tehnic o INSTALAȚIE LUDICĂ presupune “amenajarea unui
spațiu în care copii se pot juca”, cunoscut și ca “loc de joacă”. 

În  acest  ghid  suntem  interesați  doar  parțial  de  definiția  în  sine.  Totuși,  dacă
încercăm s-o deconstruim, vom regăsi în ea toate elementele de care avem nevoie în
realizarea unei instalații conform scopului nostru: acela de a transmite un mesaj în cel
mai accesibil și precis mod, încercând să limităm interferențele din mediul înconjurător
ce ar putea perturba atmosfera instalației sau recepționarea mesajului propriu-zis. 

Prin instalație înțelegem: 
 Împrumutarea unei perspective ce ține de sfera artistică,
 Asamblarea unor elemente în cadrul unui spațiu expozițional2 pe care îl vom

numi spațiu scenic. 

Aspectul  ludic  al  instalației  este  esențial  pentru  a  crea  premisa  conform  căreia  de
produsul final se va putea bucura oricine, indiferent de vârstă. 

În  cele  din  urmă,  trebuie  menționat  că  printr-o  activitate  ludică  înțelegem  orice
activitate de tip joc în care predomină utilizarea liberă a imaginației3. 

În acest sens merită menționate operele lui Gianni Rodari – ne vom referi aici doar la
Grammatica della fantasia4 - care s-a concentrat pe elementele concrete ce caracterizează
imaginația/fantezia și cu care ne putem juca. 

Prin urmare vom adapta această expresie care are un spectru foarte larg pentru a vorbi
despre magia creată atunci când utilizatorul (tânăr sau mai puțin tânăr) interacționează
cu anumite instalații și prin care se declanșează, se naște, se activează, sau se formează o
conexiune, o lume care are propriul său limbaj. 

Când vorbim despre instalație ludică interactivă vorbim despre un spațiu scenic în
care participantului i se cere să intervină prin implicare și ascultare activă.   

2              https://destepti.ro/instalatia-arta-o-miscare-contemporana     

3  https://dexonline.ro/definitie/imagina%C8%9Bie     

4 Gianni Rodari, Grammatica della Fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie, in PBE,

Torino, Einaudi, 1973, ISBN 88-06-03817-6  Grammatica della fantasia - Wikipedia
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1. ASCULTAREA ACTIVĂ
În Psihologia Umanistică,  Ascultatea Activă5 este o tehnică utilizată pentru a stabili  o
relație cu interlocutorul, un tip de dialog în care subiectul simte că el și nevoile sale sunt pe
delin  luate  în  considerare,  toate  acestea  cu  scopul  de  a  stimula  potențialul  latent  al
interlocutorului. Toate abilitățile umane sunt implicate în procesul de ascultare activă:
sensibilitate, intuiție, atenție, inteligență, înțelegere, empatie6.

Care este legătura dintre ascultarea activă și o instaație ludică?
Ambele  se  bazează  pe  același  principiu:  pentru  a  transmite  informația,  este  nevoie  ca
participantul să se implice în mod activ și, mai presus de orice, trebuie să stabilim un dialog cu
acesta. 

Implicarea se poate face cu ajutorul simțurilor, analizând corect:
• MESAJUL care trebuie transmis;
• PUBLICUL ȚINTĂ și caracteristicile destinatarilor;
• MEDIUL în care va fi transmis mesajul; 
• MATERIALELE disponibile pentru realizarea instalației. 

Primele trei elemente pot conține informații care să ne ghideze spre a pune accent pe un
canal  senzorial  în  defavoarea  altuia,  influențând  astfel  decizia  de  a  alege  decorul  și
materialele pe care le vom folosi în realizarea instalației. 

1.1. MESAJUL

Mesajul sau mesajele care ne vor direcționa spre alegerea celui mai bun tip de instalație
pot fi variate. Astfel, este esențial să înțelegem dacă vrem să valorificăm unul sau mai
multe și să cădem de acord cu clientul (sau entitatea care promovează activitatea) asupra
modului efectiv în care aceste mesaje vor fi înțelese. 

Poate fi vorba despre punerea în valoare a patrimoniului cultural, a unei povești, expe-
riențe, sau emoții care să fie exprimată și recepționată prin intermediul unor canale diverse.

→ De exemplu, să presupunem că dorim să valorificăm patrimoniul unei văi în care există
mori de apă, dar unde schimbările climatice au dus la secarea surselor de apă. În acest caz
punem fi angajați de către municipalitate care să vină cu multiple cerințe: să punem în
valoare  morile  dezafectate,  să  explicăm  copiilor  cum  se  făcea  pe  vremuri  făina,  să
valorificăm rolul vârstinicilor în păstrarea și transmiterea informațiilor despre memoria
locului.  Toate aceste mesaje ne pot ajuta în a înțelege ce tip de instalație va răspunde
tuturor cerințelor. Evident, clientul poate să nu fie conștient de toate mesajele ce se pot
transmite, de aceea este util să organizăm una sau mai multe întalniri în care mesajele să fie
identificate și dezvoltate corespunzător. 

1.2. GRUPUL ȚINTĂ ȘI CARACTERISTICILE DESTINATARILOR:

Grupul țintă reprezintă persoanele cărora li se adresează instalația: acestea o vor folosi și
vor interacționa cu ea pe baza caracteristicilor lor  fizice,  psihologice,  și  sociale.  Prin
urmare, este esențial să se definească în mod clar cui se adresează instalația pentru ca în

5 https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=209
6 https://www.romedic.ro/ascultarea-activa-0P33765
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crearea ei să se țină cont de elemente precum: gen, vârstă, specific  cultural,  nivel de
educație, dizabilități, interese, etc. 

Este foarte important să fie antrenate cel puțin două simțuri, să se identifice diverși
stimuli prin care mesajul sau părți ale mesajului să fie transmise și să se valorifice divesre
canale senzoriale.

→ De exemplu, să presupunem că educatorii și educatoarele unei creșe cer crearea unei
instalații  ce vizează copii  între 6 luni și  3 ani și  menționează existența unui copil  cu
deficiențe de vedere. Caracteristica acestui grup de vârstă este că răspunde foarte bine la
ritm, imagini simple și repetitive, și voci modulate. Este esențială crearea unui mediu în
care grupul să se simtă în siguranță și nu este indicat să propunem lecturi de text sau
situații  în  care  este  nevoie  de  liniște  totală.  Pentru  a  asigura  incluziunea  tuturor
participanților, putem investi în stimuli tactili și auditivi și ne putem asigura că stimulii
vizuali nu sunt esențiali pentru parcurgerea instalației.

1.3. MEDIUL

Mediul reprezintă atât locul cu obiectele și persoanele care țin de el, cât și atmosfera crea-
tă. Poate fi larg sau restrâns, liniștit sau zgomotos, plin de semnale sau neutru, reci sau
calde, acoperite sau deschise, suspuse intemperiilor. În cele din urmă este locul în care
mesajul va fi transmis: poate să sprijine acest proces, să ofere idei, să întărească stimulii
utilizați, sau să îi disperseze întrerupând astfel comunicarea și compromițând experiența.

Trebuie să adaptăm mesajul la mediu și invers, ținând cont de caracteristicle ambelor și
încercând să le sintetizăm armonios sau să le punem în valoare prin contrastul dintre ele. 

→ De exemplu, dacă dorim să spunem o poveste folosind metoda Cantastoriei7 și ne
aflăm într-un spațiu larg, un rond sau o intersecție gălăgioasă cu mulți oameni, putem
căuta un colț sau un spațiu ferit, cu spatele la un perete preferabil pe fond neutru, sau
putem construi un semicerc – un perete format chiar din oamenii care traversează zona,
poate  chiar  aceia  care  participă  la  vacarm,  transformându-i  în  public  și  izolându-ne
astfel de „zgomotul” înconjurător. 

1.4. MATERIALELE

Materialele  ne permit să dăm formă experienței ludice.
Putem astfel  să le folosim pentru a dirija  atenția către o anumită  țintă,  pentru a

modifica mediul, a accentua unele caracteristici și diminua altele. 
Materialele permit divizarea spațiului, iluminarea unor zone, crearea unor semnale

vizuale, olfactive sau auditive. Partea a II-a a acestui ghid este dedicată materialelor și
conține un clip video și exerciții pentru aprofundarea subiectului.

7 Am detaliat această tehnică în proiectele THE ADVENTURE OF READING http://thead-

ventureofreading.weebly.com/guiacutea-metodoloacutegica.html și BABEL  https://babelerasmus-

plus.weebly.com/uploads/1/2/3/6/123643776/guida_babel_it-compactado__1_.pdf pag. 113
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2. SĂ CREĂM 
ȘI SĂ INTERACȚIONĂM 
CU SIMȚURILE

Atunci când construim un traseu ludic interactiv, poate fi util să ne concentrăm pe un
aspect  pe  cât  de  simplu pe  atât  de  ignorat  de  multe  ori,  și  anume  cele  5  simțuri  și
stimulii pe care îi putem gestiona prin intermediul acestora.

Simțurile sunt „structuri anatomice cu funcții distincte prin care organismul colectează
stimuli din lumea exterioară și din organele proprii și pe care îi transmite, după ce îi
transformă corespunzător, către sistemul nervos central, informând sau nu conștiința.”8

2.1. VEDEREA

Văzul este responsabil cu percepția stimulilor vizuali. Ne permite să
distingem forme, relief, distanțe și culori9.

Prin urmare, putem lucra cu forme (mari, mici, neregulate, ușor
de recunoscut precum literele, sau de nerecunoscut),  cu tipuri  de suprafețe (netede,
aspre, care reflectă lumina, care crează clarobscur), putem plasa obiecte în apropiere sau
în depărtare (lizibile sau ilizibile), cu culori calde sau reci,  cu lumină, umbre, sau cu
compoziții ce utiliează aceste elemente.

→  De exemplu, utilizarea luminii în teamLab, un colectiv japonezin
https://www.teamlab.art/

2.2. AUZUL

Auzul este  simțul  care  captează  sunetele  provenite  din  exteriorul
corpului uman și le transmite, printr-un mecanism complex care își are
originea în auriculă, către cortexul temporal, zona creierului capabilă să
le primească și să le decodeze. 

Prin  urmare,  putem  folosi  stimuli  ambientali  sonori  (prin  ascultarea  sau
reproducerea  lor),  instrumente  muzicale  (chiar  și  improvizate)  sau  obiecte  „ne-
muzicale”, dar orchestrate în așa fel încât ele vor configura un traseu sonor bine definit
(transformând mediul și oferind obiectelor noi sensuri și dimensiuni). Vocea este un
instrument foarte puternic și este disponibil aproape tuturor: poate fi folosită pentru a
atrage atenția sau pentru a crea o textură sonoră specifică care să ghideze ascultătorul.
Ea permite relaționaționarea cu toate elementele mediului, de exemplu un schimb de
sunete între narator și public. 

→ De exemplu, AEOLUS London utilizează muzică, voce, și sunete.
http://www.eurekalbinea.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Proge-
tto-Anemos-le-sculture-che-suonano.pdf 

8 https://www.humanitas.net/ro/wiki/anatomie/organele-de-simt/

9 https://www.humanitas.net/ro/wiki/anatomie/vazul/ 
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2.3. MIROSUL

Simțul  mirosului este  atribuit  percepției  stimulilor  olfactivi.
Chemoreceptorii sunt celule specializate, situate într-o zonă anume a
mucoasei  nazale  -  mucoasa  olfactivă,  capabile  să  reacționeze  la
caracteristicile chimice ale substanțelor mirositoare.

Există medii bogate în stimuli olfactiv (pădurea sau marea) sau chiar
obiecte  precum  parfumurile  –  care  ne  stimulează  memoria,  evocă

amintiri sau provoacă reacții fizice precum foamea. Gătitul, mâncarea și mirosurile lor
specifice  produc adesea nenumărate emoții.  Nu sunt experiențe ușor de reprodus în
medii „îndepărtate”, dar ne pot face să călătorim chiar și fără niciun alt stimul.

→  De exemplu,  ERNESTO NETO utilizeză  sugestii  olfactive în  Plateau of
Humankind pentru Bienala de la Veneția din 2001. https://universes.art/en/
art-destinations/venice/biennale-di-venezia/arsenale/ernesto-neto

2.4. SIMȚUL TACTIL

Simțul  tactil permite  recunoașterea  unor  caracteristici  fizice  ale
obiectelor (duritate, formă) care vin în contact cu suprafața exterioară a
corpului nostru.

Cel mai bun mod de a accentua acest simț este să lucrăm în întuneric,
sau să legăm participanții la ochi când parcurg spațiul. Cu toate acestea,
un traseu bine gândit poate garanta că vederea sporește senzațiile pe care
le transmite atingerea, lucrând cu memoria noastră senzorială. Este vital

să creăm un contact proactiv cu obiectele, cu materialele și în general cu mediul pe care
l-am  ales:  putem  înfășura  participanții  în  hârtie  creponată,  astfel  încât  sunetul  și
contactul cu pielea să evoce trecerea printr-o pădure cu vegetație densă. Dacă, pe de altă
parte, cerem participanților să-și scufunde mâinile într-un lighean cu apă caldă pentru a
înmuia bucățile de hârtie și  îi  introducem, în paralel,  într-o poveste medievală, i-am
putea  transporta  în  lumea artizanilor  de  hârtie  din secolul  al  XII-lea.  În lipsa  unui
context  narativ  (enunțat  sau  citit)  participanții  ar  putea  rămâne  doar  cu  senzația
propriilor amintiri. 

→De  exemplu,  prin  activităti  tactile  folosite  în  MASTRO  CARTAIO (La
Corte della Carta)  https://lacortedellacarta.it/in-corso/#laboratori

2.5. GUSTUL

Gustul este  simțul  care oferă informații  despre aroma a ceea ce
mâncăm și bem, distingând între amar, dulce, sărat și acru.

Nu avem mereu ocazia să creăm o instalație utilizând gustul, dar
un banchet tematic ne-ar permite cu siguranță să călătorim printr-o
lume a diverselor practici, obiceiuri și arome. Un tur cu mâncare și

vin  este  o  călătorie  interactivă  foarte  captivantă.  Adesea  atelierele  se  pot  încheia  cu
gătirea  și  consumarea  produselor.  Vă  reamintim  că  basmele  și  poveștile  sunt  mari
evocatoare a ceea ce gustul transmite și pe plan cultural, de exemplu, în Hansel și Gretel
tentația este reprezentată de casa de turtă dulce și implică atât magie cât și pericol!
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→  De  exemplu,  Hansel  and  Gretel  -  Il  Vicolo  Art  Gallery,  ilustrată  de
Emanuele  Luzzati  sau  cărți  comestibil https://www.galleriailvicolo.it/prodo-
tto/emanuele-luzzati-hansel-gretel/   or  Edible  Books  -  Edible  Books  Festival
http://www.loganberrybooks.com/events/edible-books.htm

Menționăm în continuare câteva exemple de stimuli complecși care se adresează mai
multor simțuri în același timp.

2.6. STIMULAREA VĂZULUI, SIMȚULUI TACTIL și AUZULUI 

Prin mișcări corporale ce produc sunete

Menashe Kadishman, Muzeul Evreiesc, Berlin   
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2.7. STIMULAREA VĂZULUI, AUZULUI și SIMȚULUI TACTIL

Prin imagini captivante, mișcare, și sunete.

Carnavalul chinezesc, Trento - 2019

După această incursiune în corpul uman, și înainte de a trece la partea practică, legată
de materiale, revenim pe scurt la scopurile acestor instalații ludice interactive, pentru a
nu pierde nimic din vedere.

În construirea unei instalații ar fi indicat:

 Să permitem mesajului să ajungă la destinatar în mod clar, constienți  fiind de
importanța de a afla și a ințelege ceea ce clientul dorește să transmită și să valorifice.

 Să  permitem  participanților  să  interacționeze  cu  mesajul,  transformându-i  în
protagoniști, adică să le dăm posibilitatea de a putea schimba ceea ce se întâmplă,
cel puțin parțial sau fără a distorsiona jocul.

 Să ne asigurăm că rutele  (simțurile)  pe care mesajul  le  parcuge sunt variate și
incluzive:  pentru  învățarea  democratică  este  necesar  să  ne  adresăm  diferitelor
tipuri de inteligențe. 

 Să ținem cont că un astfel de parcurs poate transmite și conținuturi didactice:
poate să dea informații despre concepte, să transmită povești, să provoace gânduri
despre anumite comportamente, iar construirea unui parcurs bine pus la punct
poate fi o abilitate necesară cadrelor didactice, personalului muzeal, animatorilor
sau persoanelor care lucrează în educație în general. 

 Să ne asigurăm că,  orice  s-ar  întâmpla,  cei  care interacționează  cu instalația  se
distrează (din lat. divertĕre, propriu-zis „a se întoarce în altă parte”), sau urmează
un alt drum în care regulile jocului pe care îl construim să fie bazele unui proces de
învăţare, la fel ca drumurile care „se întorc” pentru a facilita reîntâlnirea.

  89  



 INSTALAȚII  LUDICE  INTERACTIVE partea I  PATRIMONIUL ÎN JO

După cum spunea Bruno Munari, citând un proverb chinezesc: “Spune-mi și voi uita,
arată-mi și voi ține mine, pune-mă să fac și voi înțelege”10

Accesează link-ul pentru o prezentare interactivă powerpoint cu elemente teoretice
și exerciții:

https://drive.google.com/drive/folders/190EYeUZ5F5I5YitSBF3Sdmx-4DyBaTdk

2.8 SĂ INTRĂM ÎN JOC:

Pentru a vă concentra pe informațiile necesare unui brainstorming, completați acest tabel:

Întrebări Răspunsuri

Cine este clientul?

Ce trebuie 
promovat/transmis?

Care sunt 
temele/mesajele care 
trebuie puse în 
valoare? Pot exista mai
mult de unul(a)

Care este grupul țintă 
căruia de adresăm? 

Care este mediul în 
dorim și putem să 
realizăm instalația?

Pentru a începe sesiunea de brainstorming în crearea unei instalații în care simțurile să
fie protagoniste puteți folosi al doilea tabel, pornind de la răspunsurile pe care le-ați
completat deja în primul tabel. Acesta poate fi completat și mai târziu.

10 despre Bruno Munari https://www.munart.org
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Pentru crearea unei instalații în care simțurile să fie protagoniste puteți folosi al doi-
lea tabel, pornind de la răspunsurile pe care le-ați completat deja în primul tabel.
Acesta poate fi completat și mai târziu.

VĂZ AUZ TACTIL GUST MIROS 

Pe ce simțuri ar 
trebui/putem 
pune accent 
având în vedere 
vârsta, 
specificul 
cultural, 
interesele și 
abilitățile 
publicului țintă
căruia ne 
adresăm?

Există patologii,
dizabilități, 
caracteristici 
fizice sau 
psihologice ale 
grupului țintă 
care ne 
determină să 
alegem un simț 
în locul altuia?

Mediul: 
avantaje/dezava
natje

Persoanele 
(voluntari sau 
angajați) care 
vor realiza 
instalația - 
posibile sarcini 
conform 
aptitudinilor 
fiecăreia
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Localnicii / Cei 
„de-ai casei” 
care vor 
participa activ 
la instalație - 
este important 
să profităm de 
canalele lor de 
comunicare

Materiale deja 
prezente în 
locația aleasă

Materiale 
disponibile 
(care nu 
presupun 
costuri pentru 
cei care 
realizează 
instalația)

Materiale care 
trebuie create / 
materiale care 
trebuie 
cumpărate*

.
*  Pentru o analiză mai exhaustivă asupra materialelor, vă rugăm să urmăriți partea a
doua a acestui ghid. 

Dacă doriți să completați direct tabelele, accesați următorul link: fișa tehnică pentru
proiectarea unei instalații ludice:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1puPFNuT67YaMks6xuqx1FTAIhLlEnJAiuKYou0jPs3w/edit#gid=0
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Urmează în continuare ghidul practic pentru construirea unei instalații, pas cu pas. 
Chiar  dacă  lecturați  acest  ghid  mai  mult  de  curiozitate  decât  dintr-o  nevoie

profesională reală, vă invităm să încercați să vă jucați cu noi. 
Acest ghid a fost conceput ca resursă de învățare, pentru a pune în valoare ceea ce

știm deja sau pentru a stimula curiozitatea și dorința de a experimenta. Ar putea fi util să
aveți la îndemână câteva coli de hârtie, cartonașe, creioane și markere. Acest exercițiu se
poate  face  individual,  dar  sugerăm  o  discuție  cu  întreaga  echipă  de  lucru  pentru  o
experiență participativă. 

Veți găsi trei videoclipuri în limba italiană cu informații practice transcrise mai jos
sub forma unui storyboard.eos in Italian with practical information transcribed below
in the form of a storyboard. 

1. TEME ȘI MATERIALE – 
cu cât mai puțin cu atât mai bine. 

Primul tutorial: https://youtu.be/b2hDWMhRoJM
Urmăriți videoclipul (aproximativ 20 de minute), având la îndemână storyboard-ul

pentru exercițiu. Vom folosi Prelibri de Bruno Munari11 ca material ajutător. Încercați
pe cât posibil să le împrumutați. 

11 Prelibri, Bruno Munari, Corraini, 2002, ISBN 9788887942668 – first edition 1980. 
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2. CUM ȘI UNDE SE FOLOSESC MATERIALELE

Al doilea tutorial: https://youtu.be/VySFsEPfy8A  

Urmăriți  videoclipul  (aproximativ  o oră  -  este  împărțit  în mai  multe micro-secțiuni
pentru fiecare din materialele enumerate mai jos) și țineți la îndemână storyboard-urile
și  materialele  pentru  exercițiu.  Această  fază  de  lucru  servește  la  imaginarea
posibilităților și este un brainstorming. Să încercăm să împărțim elementele: vom lua în
considerare două locații posibil pentru instalație. 

Materialele se comportă foarte diferit în exterior și în interior. Din acest motiv, vă
rugăm să împărțiți acum o foaie în două și să să denumiți coloanele rezultate „în aer
liber”  și  „în  interior”.  Trebuie  să  fie  locuri  reale pe  care  le  cunoașteți.  Ascultați
prezentarea materialelor și potențialul acestora și notați-vă ideile în tabel.

În aer liber  (ex: piațete, drumuri, 
verandă, pădure, gazon, parcare, etc.)

În interior (e.g. bibliotecă, acasă, clasă, 
coridor, etc.)

Listați materialele care vă pot interesa și 
fi de folos  

Listați materialele care vă pot interesa și 
fi de folos  

Este important să începeți cu o temă, un mesaj, chiar dacă este doar un exercițiu. Dacă
aveți deja o idee, scrieți-o ca și cum ar fi titlul. Dacă nu aveți idei, iată câteva solicitări
posibile din partea unui client - alegeți una pentru a continua: 

1. Regia Națională a Pădurilor dorește să promoveze un joc care va fi lansat în regiunea
voastră. Temele care trebuie transmise sunt pădurea și tradițiile zonei. Puteți alege să
lucrați în școli sau în pădure. Grupul țintă sunt adolescenții (dar îl puteți schimba).

2. Bibliotecile din orașul sau cartierul vostru doresc să promoveze noua achiziție
de jocuri de societate care pun în valoare patrimoniul cultural european. Tema
este cea abordată de fiecare joc în parte, și prezentată în stil ludic. Grupul țintă
sunt tinerii și familiile în general. Puteți alege să prezentați și un singur joc.

Pe locuri, fiți gata, start!
Vom  enumera mai jos materialele pe care le-am menționat deja în videoclip, pentru a
înțelege cum să le folosim în cel mai profitabil și economic mod. 

Sunt materiale pe care le putem găsi cu ușurință și sunt folosite pentru:
A) a limita câmpul vizual şi a evita dispersia
B) a  împărți  spațiul  -  permițând  ca  experiențe  multiple  să  coexiste  în  aceeași

cameră fără a le contamina cu culori/sunete nepotrivite
C) a crea o cale
D) a face ca tema să fie ușor de recunoscut și a permite participanților să intre în atmosferă
E) a transmite o senzaţie
F) a crea grupul

  94  

https://youtu.be/VySFsEPfy8A


PATRIMONIUL ÎN JOC   LUDAMUS! PROJECT

2.1. HÂRTIE și FOI CARTONATE

Unul dintre materialele  pe care le  iubim foarte mult  este  hârtia,  însoțită  de ruda ei
apropiată, hârtia cartonată.

Avantaje: ușoară, simplu de atârnat, acoperă rapid suprafețele, chiar și sub formă de postere sau
tapet, își păstrează forma, poate fi mototolită și pliată, gratuită dacă se folosește hârtie
recuperata din cărți sau reviste vechi, și poate fi foarte sugestivă (vezi instalația  Feeding
the soul     și Bread and Mate la Muzeul Messina sau la Biblioteca Rozzano12).

Dezavantaje: fragilă, nu durează, odată folosită, va fi aruncată

Acest material are posibilități infinite, dar vom prezenta doar câteva: hârtia se poate folosi
pentru a planifica, a desena, a realiza modele. În scenografie este adesea folosită ca papier
maché, dar aceasta este o procedură lungă și complicată. Foile de hârtie, însă, pot fi tratate
printr-o metodă mult mai rapidă pentru a obține structura unei țesături, apoi atârnate,
pliate, găurite, dar nu își vor putea susține greutatea singure. Randamentul scenografic este
însă foarte ridicat.

2.2. CARTON

Cartonul are tot atâtea avantaje cât dezavantaje.  
Avantaje: dacă îl recuperam din supermarketuri este gratis, sau în orice caz ieftin, și este

foarte flexibil. Are două fețe și două culori. Chiar și fără a-l picta, putem folosi
aceste caracteristici  pentru a obține desene prin tăiere și lipire.  Toată lumea îl
poate folosi fără pericol.

Dezavantaje:idacă nu este aranjat „cu grijă” ar putea da impresia de neglijență/nepăsare.
Dacă se udă sau dacă se calcă pe el, se slăbește. Este foarte greu de reutilizat.

12 https://www.teatropanemate.it/allestimenti/museo-messina-milano/nutrire-lanima/
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Poate fi utilizat pentru: 
• a limita câmpul vizual – se poate construi un burduf, un perete de cutii sau

diverse alte forme.
• a împărți spațiul.
• a  ne  juca  cu  îmbinările,  adică  să  facem  tăieturi  pe  diverse  suprafețe  și  să

introducem cartonul (vezi demonstrația video 1).
• a crea o cale: putem crea un tunel, construi o pasarelă, agăță indicatoare. a crea

un decor: putem transforma foile și cutiile de carton, prin tăiere și capsare, într-
un adevărat castel, sau într-o corabie de pirați, un avion sau mașini de jucărie.
Fabricile de cutii vând și foi mari care pot fi perforate, vopsite, etc.

Este  un  material  pe  care  chiar  și  cei  mici  îl  pot  folosi  fără  pericol  dacă  vrem  să
construim, pictăm, sau asamblăm ceva în grup, ajutând atfel la formarea spiritului de
echipă. Este nevoie nevoie de cutter, foarfecă, riglă, echer, creion sau cretă, sfoară sau
capsator de carton, lipici special pentru a-l tăia și asambla. 

Iată câteva exemple de cărți care prezintă alte posibilități de a utiliza acest material:
The Game of Sculpture, The Game of Shapes, The Game of Finger Worms, The Game
of Mix-Up Art, toate de Hervé Tulle. . https://www.herve-tullet.com/en

Vă sfătuim să urmăriți și operele lui Olivier Grossetête (Franța) https://olivier-gro-
ssetete.com/home și ale companiei Bread and Puppet (Vermont).  https://breadandpu-
ppet.org/?__cf_chl_f_tk=3Irkm5JGFxQsCpeZEhgdI0NsnoPk7tv56lZkQydBG1M-
1642359165-0-gaNycGzNCL0

Acum că am vorbit despre potențialul cartonului,  puteți decide dacă îl  folosiți în
exterior sau interior, sau ambele, dar decideți de tip de carton veți folosi în funcție de
modul  în care îl  veți  utiliza.  Aceeași  observație  este  valabilă  și  pentru toate celelalte
materiale care vă vor fi prezentate în continuare. 

Jogo no Jardim - 2012 
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2.3 PLACAJ 

... sau vărul mai dur al cartonului.
Avantaje: plat,  „ușor”,  ușor  de depozitat,  rezistent.  Are multe caracteristici  plastico-

sculpturale asemănătoare cartonului; toate elementele prezentate în cărțile de mai
sus pot fi făcute din placaj, așa cum sugerase deja Munari. Poate fi revopsit în
mod regulat. O organizație poate alege să-l folosească ca decor recurent ce poate
ajunge astfel să coincidă cu simbolul/logo-ul acesteia. 

Dezavantaje: pentru a-l tăia e nevoie de un fierăstrău (simplu dar periculos), o priză (dacă
este electric),  2 trepiede și un loc potrivit.  Sau e nevoie de un tâmplar.  Pentru
suprafețe mari, incluzând materialul, tăiatul și vopsitul, costul poate fi ridicat. 

Poate fi utilizat pentru: 
• Limitarea  câmpului  vizual  și  evitarea  dispersiei,  poate  fi  tăiat  creând  forme

autoportante  cu  jocuri  de  îmbinare  precum  cele  descrise  pentru  carton.
Formele (copaci, turnuri, etc.), pot ajuta și ele la imersiunea participanților în
tema instalației.  In Gioco in Orto, pe lângă forme, am cerut unui dulgher să
construiească cufere (încastrate) care sunt folosite pentru a crea micro-grădini
umplute cu pământ și semințe. Tot din placaj sunt toate căsuțele aceluiași joc.

• Împărțirea  spațiului  și  crearea  unei  poteci  cu  deschideri,  pasaje,  indicatoare,
cuburi  și  forme.  Poate  deveni  și  un  joc:  noi  l-am  folisit  pentru  a  crea  I
Giocanimali: un joc de dame cu piese în formă de broască țestoasă vs melc, un
iaz plin cu rațe, 2 tangrame, o broască care mănâncă bile, un domino în formă
de șarpe, un joc de memorie cu animale gigantice, un puzzle. Aceste elemente
dispuse în spațiu creează un parcurs.

2.4. SFORI și FIRE

Avantaje: ușoare, portabile, colorate, ieftine, excelente pentru agățat hârtie și material
textil. Permit creara de decoruri cu puține resurse și activități de genul „agață și
ghidează” persoanele care traversează spațiul.

Dezavantaje: nu sunt foarte vizibile, deci pot fi  uneori periculoase dacă nu sunt
bine marcate. 

Pot fi utilizate pentru: 
• a limita câmpul vizual și evita dispersarea prin crearea de cercuri, pătrate sau

semicercuri:  firele  se  pot  lega  între  stâlpi,  pe  care  se  pot  atârna  materiale,
pânze, cearșafuri.

• a împărți spații: după același principiu, spațiul poate fi subdivizat și mai mult în
„camere”.  De  exemplu,  noi  am creat  o  versiune  a  „orașului  de  hârtie”  al  lui
Calvino umplând o parcare cu foi de hârtie atârnate de fire dispuse în mod radial.

• a  crea  o  cale:  pot  ghida  participanții  dintr-o  cameră  în  alta,  dar  și  îi  pot  și
conecta unii cu alții.

• a crea un grup: un fir se poate trage, înnoda, țese, poate crea spații, defini sau
uni perimetre. Permite crearea a ceea ce se numește „dramaturgie comunitară”.
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2.5. PÂNZE TEXTILE

Avantaje: ușoare,  ușor  de  depozitat,  lavabile,  pot  fi  folosite  pentru  a  acoperi,  crea
perdele sau separatoare; întinse pe fire pot împărți spații și situații (atât acustic,
cât și vizual). Permit proiectarea de imagini.

Dezavantaje:  pot  fi  scumpe,  dacă  nu  sunt  aranjate  bine  pot  da  impresia  de
neglijență/nepăsare.

Pot fi utilizate pentru: 
• a limita câmpul vizual și evita dispersarea: întinse pe sfori sau legate direct de

stâlpi, sau chiar întinse pentru a forma un acoperiș
• a împărți spații: după același principiu, spațiul poate fi subdivizat și mai mult în

încăperi sau zone 
• a crea o cale: pot fi bannere sau steaguri. Pot să indice etape sau un traseu dacă

instalația este realizată în aer liber într-un oraș, de exemplu. 
• a crea grupul: pânzele au și elemente ludice care permit coeziunea grupului. Un

steag,  un  cort,  pelerine,  bandane  –  toate  acestea  permit  grupurilor  să
interacționeze pozitiv.

2.6 COVOARE 

(mochete, prelate, podele din PVC)
Avantaje:  Pot  fi  tăiate  în  diverse  forme  și  pot  avea  culori  diferite.  Pot  fi  rulate  și

reutilizate. Podelele din PVC sunt ușor de spălat.
Dezavantaje: pot fi scumpe. Daca nu sunt îngrijite corect se vor deteriora, dacă nu sunt

din PVC pot fi foarte greu de curățat.

Pot fi utilizate pentru: 
 a limita câmpul vizual și evita dispersarea: un cerc colorat, un pătrat în care să

stai sau în care să te oprești, eventual care conține și câteva pern, poate fi un
mesaj vizual atât pentru copii cât și pentru adulți.

 a împărți  spații:  după același  principiu,  fiecare covor  poate indica  un spațiu
diferit,  folosind  forme  sau  culori  diferite,  sau  pur  și  simplu  așezându-le  în
unghiuri diferite.

 pentru a crea o cale: PVC-ul poate fi de asemenea tăiat în formă de săgeți. Dar
nu  este  întotdeauna  necesar,  crearea  unei  căi  poate  fi  foarte  distractivă  și
intuitivă utilizând diferite forme sau culori.

 a  crea  grupul:  forme  decupate  pe  podea  pot  fi  puncte  de  întâlnire  pentru
grupuri, sau pot fi replicate la dimensiuni mici cu același material și distribuite
echipelor, sau desenate pe piele.
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2.7. LUMINI, UMBRE și FILTRE COLORATE 

2.7.1  Lanterne:
Avantaje: ieftine, pot fi aduse de acasă și de către participanți, ușor de depozitat, foarte

interactive. Pot fi acoperite cu foi colorate și crea lumini/umbre colorate. 
Dezavantaje: bateriile poluează, se epuizează rapid, trebuie schimbate des; dacă nu este

clar cum vor fi folosite, pot distrage atenția participanților.

2.7.2. Lămpi de masă
Avantaje: ieftine  și  reutilizabile;  creează puncte de lumină interesante,  pot scoate în

evidență o tablă de joc sau pot fi  orientate spre puncte de pe perete, pot crea
jocuri cu umbre. Dacă sunt acoperite cu foi colorate, creează lumini colorate. Pot
marca un parcurs într-o expoziție.

Dezavantaje: necesită prize de curent sau un generator și eventual prelungitoare. 

2.7.3. Lumânări
Avantaje: tieftine și foarte teatrale, foarte utile pentru marcarea de trasee sau a zonelor.
Dezavantaje:  nu pot fi văzute în plină lumină și pot fi periculoase dacă nu sunt bine

protejate, eventual cu elemente de sticlă; chiar și așa pot cauza incendii dacă se află
în locuri nepotrivite sau nu sunt supravegheate.

2.7.4. Spoturi cu LED 
Avantaje: pot  delimita  și  determina zone fără  a  fi  nevoie  de  altceva;  se  pot  aprinde când

participanții  trec  pe  lângă ele  dacă  sunt echipate  cu senzori;  pot  permite  jocuri  cu
umbrele,  pot  fi  folosite  cu  filtre  de  culoare;  pot  „proiecta”  un  mediu  dacă
interacționează cu modele sculptate și/sau decoruri realizate din materiale transparente.

Dezavantaje: sunt mai scumpe, au nevoie de prize potrivite, cabluri și suporturi speciale
pentru a le orienta; trebuie asigurate; „verișoarele lor” – proiectoarele - sunt însă
mai puțin solicitante din punct de vedere financiar și managerial.

2.7.5.  Proiectoare
Avantaje:  permit proiecții pe fațada unei clădiri și comunicarea în acest mod a temei

instalației. Dacă peretele sau suprafața proiectată este mică, costul proiectorului
este mic.

Dezavantaje:  fragile și necesită pregătire specială pentru a fi folosite; prețul închirierii
(direct  proporțional  cu  calitatea  imaginii)  poate  fi  ridicat;  necesită  un  PC  cu
conexiuni și adaptoare. Autorizațiile pentru proiecții  pe clădiri publice trebuie
solicitate  de  la  primărie.  Videoclipul  sau  imaginea  aleasă  trebuie  să  aibă
permisiunea autorului, sau în orice caz trebuie luat în considerare costul ipotetic
al unui tehnician care ar putea selecta imaginile și face un montaj.

Un exemplu de carte care să ofere o imagine „grandioasă” a utilizării acestui element și
să va ajute să interacționați cu luminile este este The game of shadows de Hervé Tullet,
dar și A Pile of Leaves de Jason Fulford șî Tamara Shopsin
  https://www.phaidon.com/store/childrens-books/a-pile-of-leaves-9780714877204/
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2.8. SUNETE

2.8.1. boxe
Avantaje: Muzica poate crea atmosferă într-un timp foarte scurt și se poate schimba de

la o cameră la alta, stabilind starea de spirit a jocului, dar poate atrage și potențiali
vizitatori. Astăzi există difuzoare mici, dar foarte puternice, care pot fi atașate la un
computer sau un telefon mobil. 

Dezavantaje: atenție la difuzarea muzicii protejate prin drepturi de autor. Dacă nu aveți
un buget special pentru asta, căutați site-uri care oferă muzică sub licența Creative
Commons sau site-uri care pun la dispoziție muzică fără plata drepturilor de autor.
Ar putea fi nevoie de un mixer și de cineva care să-l controleze. 

2.8.2. decor “muzical” 
Avantaje: crează  sunete  dacă  este  traversat,  lovit  sau  atins.  Permite  și  activează

interacțiunea. Poate fi vorba de instrumente reale sau improvizate (realizate cu materiale
atipice sau reciclate) dispuse în spațiul scenic.

Dezavantaje: poate fi fragil și trebuie bine pus la punct, altfel generează doar zgomot.
Elementele se pot rupe sau strica.

2.9. O CUTIE CU COSTUME

Sau obiecte mici, bandane, mantii, peruci, măști și pălării sau o trusă de machiaj teatral
care poate crea apartenența la un grup sau o echipă
Avantaje: transportabil, reutilizabil, util pentru a crea spiritul de „echipă”
Dezavantaje:  poate fi fragil și  trebuie bine pus la punct, altfel generează doar zgomot.

Elementele se pot rupe sau strica.  

2.10. PUBLICUL

Nu în ultimul rând, pentru a crea o „scenă” este nevoie de public: componența sa, unde este
așezat, ce i se cere să facă, ce trebuie să poarte, toate aceste lucruri pot duce la crerea spațiului
scenic.  Implicarea  publicului  este  adesea  folosită  de  artiștii  stradali  și  povestitori  -  care
creează semicercuri cu publicul și, de asemenea, îi implică sub forma unui „cor grecesc”.
Avantaje: Nu implică costuri, permite o audiență ridicată și poate fi foarte antrenant.
Dezavantaje: idacă scenografia nu indică în mod adecvat modul în care publicul trebuie

să se miște, trebuie să existe un „animator-artist profesionist”, un „povestitor” care
să-l dirijeze.

Iată-ne la sfârșitul listei. Materialele care pot fi luate în considerare ar putea fi mai
multe (plase metalice, soclu sau stâlpi din lemn, etc.) însă costurile ar crește foarte mult.

Am  discutat  doar  despre  materiale  care  sunt  ușor  de  obținut  și  ieftine  sau  cu
prețuri accesibile.

În acest moment trebuie doar să recitiți materialul. Încercați să vă rearanjați ideile și să
faceți o schiță cu produsul final (chiar dacă nu e cea mai bună schiță). Veți avea nevoie de
aceste informații în următorul exercițiu când veți vorbi despre asta cu „colegii”, plecând
de la o treabă deja „făcută” în mare măsură.

Pentru a vă ajuta, am creat un tabel cu sugestiile prezentate în videoclip pe care îl
puteți găsi la următorul link: schema tehnică  materiale – instalație ludică 

Dacă doriți să încercați fără alte sugestii,  veți găsi același tabel (necompletate) pe a
doua pagină a formularului.
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3. CUM SE FACE UN BUGET
În acest moment sunteți gata să întocmiți devizul sau bugetul, concretizând-vă ideile,
păstrându-le pe cele fezabile și inventând trucuri pentru a le pune în aplicare pe cele
mai bune. 

Pentru a face acest lucru, atașăm o fișă de lucru:

Nr. Descrierea acțiunii Observații 

1. Întâlniri cu clientul Identificarea cererilor și a bugetului 
disponibil

2. Vizitarea locului Vizitarea locurilor posibile și alegerea 
celui mai bun 

3. Întâlniri de pregătire și brainstorming Concepte, direcții de acțiune 

4. Spațiul (unde va fi creată instalația)
Cine se ocupă de costuri de închiriere 
teren, autorizații, racorduri la 
electricitate sau achiziție generator

5. Permise 
Cine se ocupă de costul permiselor 
pentru muzică, lecturi, spectacole + 
declarații de confidențialitate

6. Materiale promoționale Cine se ocupă de ele și de costurile 
aferente

7. Materiale pentru instalație Cine le obține + costuri (NR: inclusiv 
materialele tehnice)

8. Construierea instalației Cine este responsabil cu dirijarea 
operațiunilor 

9. Producerea/tipărirea materialelor din 
instalație Design

10. Transport Închiriere vehicule, benzină, bilete, 
transportul materialelor

11. Punerea în scenă  Faza operațională - asamblarea 
instalației la fața locului

12. Animație Cine coordonează – roluri și onorarii

13. Întâlnirea finală + catering Cine o organizează + costuri catering

14. Documentarea evenimentului
Cine se ocupă + comunicat de presă, 
fotograf, video și comunicare social 
media 

TOTAL
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Personal implicat  Costruri
materiale
produse/

cumpărate 

Alte
costuri

(servicii/
transport) 

COST
TOT

AL
Nr. Nr. unități Cost per

unitate Cost total

1.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Accesați linkul pentru a-l completa mai ușor: schema tehnică pentru realizarea unui
buget – instalații ludice

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
11kyTv0iVgYodqppsQjE79jsR6k8i37lH/edit#gid=266651175

Felicitări !
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EXPERIENCIAS LÚDICAS POR 
APDP

Carnaval desafiante (Carnaval cu peripeții )

Imagini, fișiere și jocul de descărcat:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/experiencias-lu-

dicas/carnaval-desafiante/

NUME Carnaval desafiante (Carnaval cu peripeții)

REZUMAT: în ce 
constă 
jocul/experiența ludică

Este un joc pentru două echipe (cinci membri care se ajută
reciproc  în decizii)  cu scopul  de a  descoperi  patrimoniul
asociat  cu  sărbătoarea  Carnavalului  din  satul  Pitões  das
Júnias în format boardgame. 

Au fost organizate mai multe experiențe ludice, prima în
cadrul întâlnirii Ludamus Erasmus+ din Italia cu asociațiile
implicate  în  proiect,  la  care  au  participat  aproximativ  10
persoane;  a  doua a fost  în timpul  Carnavalului  din satul
Pitões das  Júnias,  la  care au participat  aproximativ 20 de
persoane;  a  treia  s-a  desfășurat  cu  elevi  de  la  o  școală
gimnazială, la care au participat aproximativ 30 de persoane
și, în cele din urmă, restul experiențelor nu au fost publice și
au avut aproximativ 10 participanți.

OBIECTIVE (corelate 
cu patrimoniul care 
urmează a fi 
promovat)

Promovarea  patrimoniului  intangibil,  mobil  și  imobil
asociat  cu  sărbătoarea  Carnavalului  (a  se  vedea  fișierul
Carnaval).

MISIUNEA 
JOCULUI / 
EXPERIENȚEI

Trebuie  să  ajungeți  la  sărbătoarea  fiadeiro  a  adversarilor
fără  a  vă  recunoaște  cineva,  evitând  șanțurile  și  evitând
confruntarea cu echipa adversă; în cele din urmă, trebuie să
ajungeți  să  jucați  rolul  de  "Careto-farrapão"  (figură
tradițională a carnavalului) și să fi acumulat cele mai multe
puncte  (puncte  care  provin  din  cărțile  care  expun
elementele patrimoniale în cauză).

GRUP ȚINTĂ 
(număr de jucători și 
vârsta recomandată)

Tineri  cu  vârsta  de  peste  opt  ani,  fără  limită  superioară  de
vârstă. 8+ 
2 jucători/jucătoare sau 2 echipe (până la cinci membri fiecare)
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CUM SE JOACĂ: 
reguli

Echipa  care  nu  joacă  prima  trage  5  cărți  din  pachetul
principal  și  le  dă  celeilalte  echipe.  Echipa  care  primește
cărțile trebuie să le separe în fața ei în funcție de imagini. În
cazul în care echipa primește o carte Consecință, trebuie să
efectueze acțiunea indicată pe ea, în ordine, și să o decarteze
în pachetul de cărți folosite. 
Dacă  apar  mai  multe  cărți  Consecință  identice  în  aceeași
rundă, acestea trebuie decartate în pachetul de cărți folosite. 
În  cazul  în  care  apar  cărți  Avantaj,  acestea  se  plasează
separat în fața jucătorului, lângă cărțile Carnaval, și trebui
utilizate de către echipă atunci când este necesar.
În  continuare,  jucătorul  sau  jucătoarea  dă  cu  zarul  și
avansează numărul respectiv de căsuțe, plasând triunghiul
sau pătratul în căsuța corectă. 
În continuare, este rândul celeilalte echipe, iar echipa care
tocmai  și-a  încheiat  rândul  trebuie  să  le  dea  5  cărți  din
pachetul principal.
Echipa adversă urmează aceiași pași descriși mai sus.
În timpul jocului, echipele trebuie să fie atente la regulile
de funcționare a cărților și la momentele speciale care pot
apărea  (de  exemplu,  pot  ajunge  într-un  șanț  sau  se  pot
întâlni cu cealaltă echipă). 
Partida  se  încheie  atunci  când  una  dintre  echipe  ajunge
prima la fiadeiro advers.

MECANICI Dat  cu  zarul  și  mutat  pionul;  colectare;  conectare;
construcție  de  pachete  de  cărți;  acumulare  de  puncte;
negociere;  construirea  de  tipare;  eliminare;  programarea
acțiunilor; roluri.

DINAMICI Socializarea,  concurență,  reflexie,  gestionare,  negociere,
confruntare, întrebări, ordonare, găsire, troc, evadare.
Recompensă,  strategie,  evadare  (profitând  de  dinamica
caretos, farrapões și guardiões și chiar d Carnavalul în sine).

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE

- 1 regulament 
- 1 planșă de joc. 
- 2 piese "caretos y farrapões". 
- 2 piese "guardião". 
- 1 triunghi de hârtie; 
- 1 pătrat de hârtie; 
- cărți "Consecință":  5 întoarce-te la vecinul  anterior; 5
du-te în șanț, 5 te-am prins. 
- cărți "Avantaj": 5 ieși din șanț; 5 avansează; 1 carte Do-
mingo  Magro;  1  Sâmbătă  filhoeiro;  1  carte  Domingo
Magro Ziua Păstorului; 1 carte Entrudo; 1 carte careto; 1
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carte dansatori. 
- cărți "Entrudo" (9 filhoses, 9 caçolas, 9 orelheira, 9 saco
da merenda, 9 pão e chouriça, 9 cornos, 9 renda, 9 cho-
calhos, 9 pau, 9 gancha, 9 moca, 9 roca e fuso, 9 candeia,
9 socos, 9 cântaro de vinho, 9 pote)

SPAȚTIU DE JOC Oriunde există o suprafață plană pentru planșă.

TIMING 20 de minute

FIR NARATIV E carnaval!  (Entrudo)  În  zonele  muntoase  din  Mourela,
chiar lângă Serra do Gerês, avem frumosul nostru sat unde
se simte agitația provocată de caretos și farrapões. Ei sunt
antrenați în tradiția sărbătorilor fiadeiros și obiectivul lor
este  de  a  face  turul  satului  și  de  a  participa  la  fiadeiros
având grijă să nu-i recunoască nimeni.

PUNEREA ÎN 
SCENĂ, ESTETICĂ

Vârsta minimă pentru a juca  este  de opt ani și  nu există
limită superioară de vârstă, astfel încât suntem de părere că
ilustrațiile ar trebui să fie atractive pentru orice vârstă. 
Planșa noastră de joc ilustrează străzile satului, iar când este
privită în ansamblu arată ca o mască de carnaval. În centrul
planșei  apare  satul  cu  traseele  de  joc  și,  de  asemenea,  cu
unele  puncte  de  interes  patrimonial,  mai  exact  de
patrimoniu imobil. 
Cărțile  de  joc  au  ilustrații  cu  elemente  de  patrimoniu
cultural (intangibil, mobil și imobil) legate de sărbătoarea
carnavalului.

CUM SE POATE 
TRANSFERA SAU 
FOLOSI PE VIITOR 
JOCUL / 
EXPERIENȚA

Acest joc poate fi aplicat în orice comunitate unde există o
sărbătoare legată de patrimoniul cultural. 
1. Efectuați un studiu istoric al sărbătorii. 
2. Identificați patrimoniul cultural. 
3. Descrieți pe scurt, dar precis, fiecare element 
de patrimoniu în cauză. 
4. Utilizați metoda antropologică pentru a 
caracteriza dinamica sărbătorii. 
5. Faceți un brainstorming pentru a primi idei de la 
însăși comunitate locală. 
6. Redactați o descriere a întregii sărbători care poate 
ficonsultată printr-un cod QR. 
7. Adaptați dinamica sărbătorii la toate componentel jocului. 
8. Concepeți designul componentelor. 
Este un joc de interes local, pentru școli, pentru persoanele
interesate de patrimoniul cultural și diseminarea acestuia și,
în cele din urmă, pentru turiști.
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DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE 
IMPLEMENTARE: 
dificultăți, soluții, 
recomandări…

Pitões das Júnias este un sat de munte cu un vast patrimoniu
cultural.  Încă  de  la  început,  am încercat  să  aflăm ce jocuri
există în zonă care au ca scop diseminarea patrimoniului. Am
descoperit că nu existau încă astfel de jocuri în zonă. A doua
fază a constat în sarcina dificilă de a alege patrimoniul care
urmează a fi promovat. Am decis să ne axăm pe sărbătoarea
carnavalului  pentru  că  implică  mai  multe  tipuri  de
patrimoniu cultural, pentru că este deja o tradiție pe cale de
dispariție și, în final, pentru că vrem să propunem ca această
sărbătoare  să  fie  inclusă  în  Inventarul  Național  al
Patrimoniului Cultural Intangibil.
Aveam nevoie de toate informațiile despre dinamica acestei
sărbători. În acest sens, ne-am dus să vorbim cu comunitatea
locală (oameni din diferite grupe de vârstă) și le-am cerut să ne
descrie  Carnavalul.  Din  contactul  cu  locuitorii  și  din
cercetarea  bibliografică,  am  elaborat  o  fișă  antropologică  a
sărbătorii.  Ajunse  în  acest  punct,  am  decis  că  vrem  să
includem tot patrimoniul asociat sărbătorii și nu doar măștile.
Pentru a alege numele jocului am făcut un brainstorming cu
comunitatea locală și l-am decis împreună.
Dinamica personajelor  "Caretos-farrapões"  a  fost  cea care  a
inspirat obiectivul principal al jocului, și anume ca jucătorii să
ajungă fără peripeții la sărbătoarea „fiadeiro” a adversarului.
Designul întregului joc a fost un proces progresiv  și dificil.
Inițial am conceput o tablă de joc care ilustra satul cu străzile și
patrimoniul său imobil, precum și cărți de joc care înfățișau
restul elementelor de patrimoniu. Avansând însă în crearea
regulilor, mecanicilor și dinamicilor, am modificat tabla astfel
încât ea să ilustreze străzile satului dar, în același timp, să arate
ca o mască folosită de „caretos” și „farrapões” atunci când este
privită în ansamblu.
Alegerea de culori mai închise reprezintă faptul că dinamica
acestei sărbători are loc în special pe timp de noapte.
Crearea regulilor de joc nu a fost ușoară, am schimbat regulile
de mai multe ori pentru a face totul să funcționeze. Am testat
jocul de mai multe ori cu diverse persoane. Întotdeauna ne-
am așteptat la cele mai dure critici, căci doar așa putem evolua
și  îmbunătăți  jocul. În cele din urmă, regulile finale includ
pregătirea jocului, cum se joacă, modul în care funcționează
cărțile  de  Consecință  și  Avantaj,  ce  ar  trebui  făcut  în
momentele mai speciale ale jocului și cum se câștigă jocul. 
Inițial ne-am gândit că un joc ar dura 45 de minute, dar cu
toate schimbările pe care le-am făcut, am constatat că este un
joc rapid, care durează maximum 20 de minute, ceea ce face
oamenii să dorească să-l joace din nou.
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LUPII TE MĂNÂNCĂ

Imagini, fișiere și jocul de descărcat:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/experiencias-lu-

dicas/los-lobos-te-coman/

NUME Lupii te mănâncă

REZUMAT: în ce constă 
jocul/experiența ludică

Este  un  joc  tip  breakout.  Sunt  necesare  două  telefoane
mobile, îmbrăcăminte confortabilă, încălțări de drumeție și
spray  anti-insecte.  Jucătorii  și  jucătoarele  vor  trebui  să
urmeze potecile folosite de păstori. Nu există limită de timp
pentru  a  obține  punctajul  care  asigură  câștigarea  jocului
deoarece  ne dorim ca oamenii  care joacă să se bucure pe
deplin de bogatul patrimoniu cultural și natural. Punctele se
obțin prin rezolvarea provocărilor propuse prin coduri QR
și formulare Google. A fost jucat pentru prima dată pe 15
aprilie 2022 de membrii APDP.

OBIECTIVE (corelate cu 
patrimoniul care urmează a
fi promovat)

Diseminarea  patrimoniului  imobil  (bârlogul  lupilor,
vechiul sat Juriz, simbolul Osseira, mănăstirea Santa Maria
das Júnias), a patrimoniului intangibil (cântece, ghicitori și
expresii locale) și a patrimoniului natural (păduri de stejar,
păduri riverane, flora și fauna sălbatică din teritoriu).

MISIUNEA JOCULUI / 
EXPERIENȚEI

O mare parte din patrimoniului satului Pitões das Júnias se
găsește  în  munții  săi,  fie  că  este  vorba  despre  bogăția  sa
naturală  sau  culturală.  De  fapt,  patrimoniul  natural  și
cultural  sunt  interconectate.  Pitões  das  Júnias  este  unul
dintre locurile din Peninsula Iberică unde se păstrează unele
specii de faună sălbatică din Europa, precum lupul iberic.
Acest  animal  cu  o  prezență  importantă  în  zonă  împarte
muntele  cu ciobanii  din  Pitões  das  Júnias  -  crescători  de
animale care au știut întotdeauna să-și desfășoare activitățile
fără  a  interveni  în  viața  acestui  animal.  La  nivel
internațional,  Convenția  de  la  Berna  precum  și  Legea
pentru  protecția  lupului  iberic  din  Portugalia  (Legea  nr.
90/88 din 13 august și Decretul-Lege 139/90 din 27 aprilie)
desemnează această specie ca fiind strict protejată.

Astfel, misiunea jocului nostru este să tragem încă o dată un
semnal  de  alarmă  privind  această  specie  protejată  și  să
salvăm „lupii de braconieri” (povestea jocului nostru).

GRUP ȚINTĂ (număr de
jucători și vârsta 
recomandată)

Traseul este aproape întotdeauna de-a lungul potecilor și în
unele locuri terenul este abrupt și neregulat. Este esențial ca
persoanele care participă la joc să aibă mobilitate și rezistență
pentru drumeții montane. Vârsta minimă recomandată este
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de 12 ani și nu există limită superioară, dar este esențial ca
jucătorii  și  jucătoarele  să  îndeplinească  condițiile  descrise
mai  sus.  Deoarece  aceste  poteci  se  află  într-o  zonă  de
Protecție Parțială de Tip I, numărul maxim de persoane care
pot participa este de 9.

CUM SE JOACĂ: reguli Va exista un cod QR în toate locurile publice din sat (Eco-
muzeul,  Consiliul  local,  Centrul  de  Cercetare  al  Lupului
Iberic,  restaurante,  cafenele  și  brutărie).  Persoanele
interesate  ar  trebui  să-l  scaneze  pentru  a  obține  o  scurtă
descriere a jocului. Vor primi indicații că trebuie să trimită
un e-mail pentru a juca, iar mai apoi vor primi locația primei
provocări.

Persoanele  care  participă  la  joc  trebuie  să  respecte  toate
cerințele și să se asigure că vor fi bine informate.

Tot  ce rămâne de făcut este  să vă bucurați  de rezolvarea
provocărilor și, la final, să calculați scorul.

MECANICI Deblocare de conținut; provocări; partajarea de cunoștințe;
puncte; istorie; progres; tematică; semnalizare.

DINAMICA JOCULUI Socializare,  orientare  în  spațiu,  cunoaștere,  ascultare,
exprimare; creați, reflectați, colaborați, urmăriți și găsiți.

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE

Acces la internet, cel puțin două telefoane mobile cu acces la
e-mail și suficientă baterie pentru un tur de 4,5 ore, cititor de
coduri QR, aplicații: Google Maps și Google Forms.

SPAȚIU DE JOC Traseul  începe și se termină în satul Pitões das  Júnias,  se
defășoară în munții Serra do Gerês, în zona din jurul Pitões
das Júnias.

ÎMPĂRȚIREA 
TIMPULUI

Nu există limită de timp, tocmai ca persoanele care joacă să
poată contempla pe îndelete întregul patrimoniu existent.

FIR NARATIV Cineva a auzit vorbindu-se în sat  că lupii  sunt în pericol
pentru că prin munți umblă braconieri.  Vor să-i omoare
pentru a-i jupui și a vinde pieile în Amsterdam. Este urgent
să salvăm lupii din Pitões das Júnias.

Locuitorii nu sunt de acord cu acest masacru și vor face tot
posibilul să îl prevină. Vrei să ajuți la oprirea vânătorilor?

PUNEREA ÎN SCENĂ, 
ESTETICĂ

Jocul  va  fi  complet  online  și  va  conține  fotografii  ale
punctelor de interes, precum și ale faunei și florei respective

CUM SE POATE 
TRANSFERA SAU 
FOLOSI PE VIITOR 

După  cum  am  menționat  deja,  acest  joc  promovează
patrimoniul natural și cultural material și imaterial al unui
sat situat într-unul din parcurile naționale europene în care
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JOCUL / EXPERIENȚA se încearcă reducerea efectelor nocive cauzate de activitatea
umană asupra faunei sălbatice – mai exact,  în acest caz este
vorba  despre  lupul  iberic,  o  specie  strict  protejată;  jocul
poate  viza   însă  și  alte  animale  sau  chiar  specii  de  floră
sălbatică.  Din  păcate,  după  cum  știm,  există  multe  alte
locuri  în Europa și chiar  în lume unde se  întâmplă acest
lucru,  nu  doar  în  sate,  ci  și  în  orașe.  Prin  urmare,  vă
recomandăm următorii pași:

 Crearea și implementarea acestui tip de joc implică
cercetarea  patrimoniului  imaterial  și  natural  al
locurilor de vizitat (în cazul nostru din munți);

 Alegerea elementelor de patrimoniu pe care dorim
să le promovăm; 

 Înregistrarea  tuturor  informațiilor  furnizate  de
localnici;

 Este esențială efectuarea unei vizite de recunoaștere
a întregului traseu, înregistrând punctele de interes
și  asociindu-le  cu  patrimoniul  cultural  imaterial,
material și natural;

 Asigurați-vă  că  există  semnal  pe  tot  parcursul
traseului;

 Crearea  și  punerea  la  dispoziție  a  unei  hărți  a
traseului sau a unor coordonate geografice.

 Fotografierea  punctelor  de  interes  de  pe  traseu
pentru  a  putea  oferi  informații  persoanelor  care
participă la joc.

 Crearea  mai  multor  e-mailuri  necesare  bunei
funcționări  a  jocului  și  pentru  a  putea  contacta
automat participanții;

 Crearea provocărilor prin intermediul cărora va fi
pus în valoare patrimoniul în cauză și încărcarea lor
în formulare Google, pentru a le distribui apoi prin
coduri QR trimise prin e-mail către persoanele care
se implică în joc;

 Distribuirea codurilor QR în toate spațiile publice
ale locației principale de desfășurare a jocului și în
zonele din apropiere;

 Primul  cod  QR trebuie  să  ofere  cele  mai  multe
informații  despre  joc:  unde  începe,  localizarea
potecilor/traseului, condițiile de participare;

DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE 
IMPLEMENTARE: 
dificultăți, soluții, 
recomandări…

Am decis să structurăm un joc tip breakout pentru că locul
în care  trăim permite o largă diseminare  a  patrimoniului
cum este cazul lanțului muntos din Pitões das Júnias, mai
puțin accesibil, dar fascinant. Este un loc turistic, oamenii
călătorind uneori multe ore pentru a vedea acești munți. Ce
ar fi mai bun decât un joc în aer liber pentru ca oamenii să
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cunoască  mai  bine  și  să  înțeleagă  întregul  patrimoniu  al
acestui loc? Prima dificultate a fost că niciuna dintre noi nu
mai crease un joc de tip breakout. Pentru a ne antrena, am
început prin a structura un joc de tip breakout mai mic în
altă  parte  -  jocul  Bô  -  care  avea  ca  scop  promovarea
patrimoniului  și  a  educației  formale  într-o  școală  din
districtul  Bragança.  Odată  ce  tipul  de  patrimoniu  a  fost
selectat, a trebuit să creăm o poveste pentru joc. A trebuit
apoi să reinventăm provocările  axându-ne in principal  pe
patrimoniul  intangibil,  deoarece  restul  elementelor  de
patrimoniu sunt prezente in situ.

A apărut o nouă întrebare: dacă acest joc va avea loc online,
cum să procedăm astfel încât oamenii să știe că îl pot juca?
Am decis ca toate informațiile  inițiale să poată fi  accesate
printr-un cod QR și să fie localizate în Pitões das Júnias și în
toate locurile din municipiu care ar putea fi des frecventate.

De fapt,  totul va funcționa prin e-mailuri  trimise pentru
fiecare  dintre  provocări,  prin formulare  Google  și  coduri
QR.

Cum va continua jocul? Este esențial să existe întotdeauna
două telefoane mobile pentru a putea citi aceste coduri QR
și,  de  preferință,  două  persoane,  deoarece  este  un traseu
montan și persoanele implicate în joc sunt sfătuite să nu îl
parcurgă individual.

În acest  moment al  stabilirii  jocului,  a  devenit esențial  să
mergem pe teren pentru a verifica de cât timp este nevoie
pentru  parcurgerea  traseului,  dacă   există  rețea  în  toate
locațiile  stabilite  pentru  provocări  și,  în  final,  pentru  a
cunoaște locațiile pe care să le prezentăm celor care joacă.

Cea mai mare provocare este să facem oamenii să meargă în
locurile alese de noi, așa că unele sarcini presupun descrierea
a ceea ce se poate vedea în acel moment/loc. Dacă oamenii
nu merg, intenția de a promova patrimoniul continuă să
existe.

Odată ce această etapă de recunoaștere este completă, este
necesar să ne jucăm din ce în ce mai mult pentru a identifica
problemele și a găsi noi soluții.
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Gerundia -  tărâmul apelor

Imagini, fișiere și jocul de descărcat:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/experiencias-lu-

dicas/gerundia/

NUME Gerundia - tărâmul apelor

REZUMAT: în ce 
constă 
jocul/experiența 
ludică

Este  un  boardgame  cooperativ  și  strategic  ce  se  axează  pe
patrimoniul  cultural  imaterial  al  regiunii  Lombardia.  Jocul
combină geografia, tradiția și cultura într-un context narativ de
legendă care este construit pe baza legăturii strânse dintre mediu
și folclor.

OBIECTIVE 
(corelate cu 
patrimoniul care 
urmează a fi 
promovat)

1. Redescoperirea legendei Dragonului Tarantasio și pu-
nerea în valoare a unei game ample de povești populare
lombarde puțin cunoscute;

2. Diseminarea  imformațiilor  legate de geografia  fizică  a
regiunii, cu accent deosebit pe cursurile de apă;

3. Informarea cu privire la elemente istorice și culturale ale
orașelor și localităților din regiune;

4. Transmiterea unei forme colaborative de împărtășire a
abilităților și cunoștințelor prin munca în echipă.

MISIUNEA 
JOCULUI / 
EXPERIENȚEI

Persoanele care joacă acest joc, în rolul celor patru fii ai dragonului,
trebuie să lucreze împreună pentru a readuce la viață străvechiul
Lac Gerundo pentru a potoli mânia dragonului Tarantasio și a-l
face să se întoarcă acasă înainte de a fi prea târziu.

GRUP ȚINTĂ 
(număr de jucători 
și vârsta 
recomandată)

 Număr de jucători/jucătoare:  4,  sau 4 echipe cu mai
mulți membri

 Vârsta: peste 8 ani 

CUM SE JOACĂ: 
reguli

Pregătire:
 imprimarea  materialului  și  montarea  pieselor  conform
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indicațiilor;
 alegerea  a  patru  dintre  cei  șase  dragoni  (în  funcție  de

puterile lor speciale)
 poziționarea pionilor și pergamentelor (acoperite) pe tablă,

aleatoriu conform aplicației.

Cum decurge jocul:
Etapele unei ture de joc:
1. Întrebare și răspuns: jucătorul sau jucătoarea răspunde la o între-
bare despre orașul în care se află pe tabla de joc; dacă răspunsul este
corect primește un punct de acțiune care poate fi cheltuit în tura sa
de joc.
2. Acțiuni: jucătorul sau jucătoarea alege ce acțiuni să efectueze în
funcție de punctele de acțiune disponibile. Acțiunile posibile sunt: 

• a)  mută (avansează o  unitate spațială),
• b)   construiește  (un  canal  care  leagă  două  orașe

învecinate), 
• c) interacționează cu un obiect (colectează sau deschide

pergamentul),
• d)  stinge un incendiu.

La  sfârșitul  fiecărei  runde,  dragonul  Tarantasio  efectuează  o
acțiune, generată de aplicație:

• a) incendiu: Tarantasio dă foc unui orașe
• b) tornadă: dragonii sunt distruși și forțați să-și schimbe

pozițiile de pe hartă.

Când un jucător sau o jucătoare ajunge în Lodi cu pergamentul,
modul în care decurge tura sa de joc se schimbă: după ce răspunde
la întrebare poate întreprinde acțiuni care îi ajută pe ceilalți jucători
sau jucătoare  să  ajungă la  Lodi (de exemplu,  să  construiască  un
pod).

Pierzi jocul când:
- Unul dintre dragoni pierde toate viețile.
- Scopul nu este atins în 7 runde.
- 3 orașe sunt incendiate în același timp.

Jocul este câștigat atunci când toți jucătorii și jucătoarele ajung la
Lodi cu pergamentelor lor în timpul alocat.

MECANICI Quiz în aplicație, limită de timp, puncte de acțiune, conexiuni,
deformare  a  hărții,  mișcare  punct  cu  punct,  producție
aleatorie,  desen  liniar,  tablă  modulară,  ordinea  rândului:
aleatoriu, puteri variabile ale jucătorului, majoritate/influență
a zonei, evenimente, mișcare rapidă sursa:
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 https://boardgamegeek.com/browse/boardgamemechanic 

DINAMICA 
JOCULUI

Cooperare  în  crearea  de  strategii,  rezolvarea  problemelor,
răspuns  la  întrebări,  calcul  probabilistic,  proiecția  spațiului
hărților, imaginație activă.

COMPONENTE 
ȘI MATERIALE

• 1 tablă (4 coli A4) + 1 coală A4 pentru: cărțile persona-
jelor, cărți de localizare, pergamante, semne pentru in-
cendii, clepsidră

• smartphone  sau  alt  dispozitiv  conectat  la  internet
pentru aplicația de joc (link pentru aplicație)

• creion și radieră
• foarfece și lipici/banda scotch

SPAȚIU DE JOC Jocul necesită un spațiu închis și nu prea zgomotos, dotat cu
mese și scaune sau canapele și covoare.

ÎMPĂRȚIREA 
TIMPULUI

45m-1h30m

FIR NARATIV „Legenda  spune  că  în  epoca  medievală  dragonul-șarpe
Tarantasio  îi  teroriza  pe  locuitorii  lacului  Gerundo,  situat
între zona Lodi și zona inferioară Cremona, și devora copii.

Visconti  au  drenat  lacul  Gerundo  pentru  a-l  alunga  pe
Tarantasio,  presupusul  dușman  al  populației  din  Lodi.
Terenul  a  fost  revendicat  de  călugări  și  a  devenit  zonă
construibilă:  acest  lucru  a  dezlănțuit  mânia  lui  Tarantasio
care, fără casa lui, rătăcește prin Lombardia, dând foc orașelor.

Pentru  a  rezolva  situația,  cei  patru  copii  ai  balaurului  vor
trebui să recupereze cele patru pergamente elementare și să le
aducă pe toate la un loc la Lodi."

Jocul  se  bazează  pe  legenda  dragonului  Tarantasio  și  pe
povești  populare  din  Evul  Mediu  care  au  avut  o  mare
rezonanță  politică,  culturală  și  de  mediu  în  întreaga
Lombardie, devenind o parte distinctă a imaginarului colectiv
din primele secole ale anului 1000 d.Hr.

Am ales să pornim de la această poveste și apoi să o modificăm
și să o adaptăm la mecanicile jocului care au fost și ele testate
progresiv;  narațiunea  imersivă  transmite  povestea,  iar
experiența  ludică  se  desfășoară într-un context  care necesită
nu numai cooperare strategică, ci și o construcție imaginativă
care combină elementele ficționale cu realitățile geofizice.
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PUNEREA ÎN 
SCENĂ, 
ESTETICĂ

Estetica  ce  pătrunde  atât  în  narațiune  cât  și  în  materialul
propriu-zis al  jocului este una medievală, legată de perioada
istorică în care ne catapultează legenda. Estetica medievală este
evidentă în grafica tablei de joc, precum și în designul cărților,
jetoanelor și simbolurilor.

Am încercat să facem în așa fel  încât relevanța geografică a
hărții regionale să coexiste cu funcționalitatea desfășurării de
joc: am ales să folosim râurile ca rută principală de transport,
dar a trebuit  să corectăm întinderea sau poziția  unor orașe.
Folosirea hârtiei ca material principal face ca tabla de joc să fie
fragilă  și  instabilă,  motiv  pentru  care  este  necesar  să  existe
diverse materiale suport care să o susțină.

Unele jetoane au fost pliate pentru a le face tridimensionale
pentru a le diferenția de alte simboluri de pe hartă.

CUM SE POATE 
TRANSFERA 
SAU FOLOSI PE 
VIITOR JOCUL / 
EXPERIENȚA

Jocul Gerundia se pretează să fie reprodus în diferite alte teritorii
sau medii: structura de bază a jocului poate fi adaptată cu ușuri-
nță în funcție de nevoile culturale sau geografice, pentru a pune
astfel în valoare aspecte specifice ale patrimoniului unei anumite
regiuni.

• 1. Alegeți zona geografică.
• 2. Identificați patrimoniului imaterial de pus în valoare.
• 3. Elaborați o hartă simplificată cu diferitele puncte de

interes.
• 4. Realizați o cercetare aprofundată asupra istoriilor și

tradițiilor  din teritoriu,  urmărind firul  de  poveste/le-
gendă/povestire aleasă.

• 5. Construiți un cadru estetic creativ și funcțional pen-
tru aplicarea mecanicilor și dinamicilor jocului.

Ar putea fi necesară reformularea întrebărilor pentru a le adapta
la diferite contexte culturale, pentru a pune în valoare, de exem-
plu, aspectul istoric sau un anumit fenomen cultural, sau pur și
simplu pentru a adresa jocul  unui  grup țintă diferit  (jucători
străini care nu cunosc tradițiile și zona în cauză, copii mici etc.).

Structura jocului poate fi tradusă într-un alt tip de suport, pre-
cum cel al jocurilor video, la care am început să ne gândim dato-
rită unei propuneri a unui tânăr specialist IT cu care colaborăm;
în acest sens devine util să se evalueze fezabilitatea anumitor di-
namici și funcționalitatea anumitor mecanici, care ar putea fi re-
vizuite sau parțial eliminate.

Un  joc  structurat  precum  Gerundia  poate  fi,  fără  îndoială,
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transformat într-o experiență de joc cu mai mulți participanți,
potrivită pentru o clasă întreagă de școală primară sau gimnazia-
lă împărțită în 4 echipe formate din mai mulți membri; pentru a
spune legenda sau tradiția selectată, este de asemenea posibilă
transpunerea narațiunii jocului într-o reprezentație teatrală, de
exemplu folosind metoda cantastorie.

DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE 
IMPLEMENTAR
E: dificultăți, soluții,
recomandări…

• Alegerea elementului de patrimoniu cultural imaterial
de  pus  în valoare,  realizată  printr-un brainstorming
colectiv,  în  care  am identificat  cultura  cursurilor  de
apă lombarde ca prim element semnificativ.

• Evidențierea  unei  legende  puțin  cunoscută,  cea  a
dragonului  Tarantasio,  legând-o de  istoria  vechiului
Lac Gerundo.

• Realizarea unei schițe a hărții  Lombardiei  cu accent
pe Lacul Gerundo și pe râurile și lacurile din regiune.

• Încercări  de  perfecționare  a  hărții,  având  ca  model
jocuri precum „Scotland Yard” și „Labyrinth”.

• Detectarea  problemelor  cu  mecanicile  jocurilor
menționate  anterior  și  organizarea  de  întâlniri  cu
membrii  asociației  "Senzacoperchio" pentru instruire
aplicată în vederea dezvoltării  și  implementării  altor
mecanici de joc eficiente.

• Acumulare  de  cunoștințe  și  experiență  de  joc  în  ce
privește   „Pandemic”  și  alte  jocuri  de  societate
selectate  de  experți  pe  baza  solicitărilor  noastre
privind mecanicile alese de noi.

• Analiza modelului jocului „Pandemic” și încercări de
reproducere cu adaptările corespunzătoare.

• Reelaborarea  mecanicilor  principale  de  joc,
simplificarea  obstacolelor,  definirea  mai  bună  a
traseului,  realizarea  aplicației  și  întrebărilor  istorico-
geografice.

• Redefinirea regulilor jocului pe baza noilor mecanici.
• Testarea repetată alături de asociația Senzacoperchio

și alături de prieteni și colaboratori.
• Îmbunătățirea jocului pe baza feedback-ului primit de

la persoanele care l-au jucat și a dinamicii observate în
timpul  testelor,  cu  o  atenție  deosebită  la  sfaturile
jucătorilor cu experiență.

• Studiul  aprofundat  al  elementelor  de  patrimoniu
cultural  ce  urmează  să  fie  incluse  în  întrebări
(cercetare aprofundată pe baza diferitelor surse scrise
și  informaționale,  de  la  web  până  la  biblioteci
municipale,  incluzând  enciclopedii,  monografii  și
colecții folclorice).
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• Adaptarea graficii finale la mecanicile jocului, cu unele
modificări.

• Efectuarea  de  teste  de  joc  ulterioare  cu  colectare  de
date  despre  durata  medie  a  unui  joc,  frecvența
câștigurilor și strategiile implementate de jucători.

• Administrarea  unui  chestionar  persoanelor  care  au
jucat pentru a primi feedback detaliat și complet.

Sfaturi, dificultăți și soluții

• Sfătuim pe oricine încearcă să creeze un boardgame să
lucreze cu o echipă nu numai  de entuziaști,  ci  și  de
persoane care cunosc foarte bine funcționarea tehnică
a mecanicilor de joc.

• Unul  dintre  sfaturile  pe  care  ni  le-a  dat  asociația
Senzacoperchio este să găsim o soluție care să necesite
imprimarea a cât mai puține materiale de joc pentru a
face  jocul  sustenabil  atât  la  nivel  practic,  cât  și  de
mediu.

• După ce am lucrat mult la partea creativă a jocului,
feedback-ul  jucătorilor  și  jucătoarelor  cu  experiență
ne-a arătat că este nevoie să simplificăm jocul și să ne
întoarcem  la  mecanicile  de  bază.  A  fost  dificil  să
renunțăm  la  multe  idei  care  ne-au  plăcut  și  să
înlocuim  anumite  elemente  cu  altele,  dar  a  fost
esențial să putem accepta sfaturile și să evaluăm mai
bine aplicabilitatea anumitor reguli.

• Realizarea unui joc precum Gerundia ne-a permis să
comparăm diferitele  noastre abilități  și  să  le folosim
pentru a crea experințe ludice, ceea ce nu este deloc o
dinamică simplă în cadrul unei echipe variate ca vârstă
și experiență. Prin conștientizarea fermă a propriilor
limite  și  recunoașterea  punctelor  forte  ale  celorlalți,
orice echipă va putea crea un joc care entuziasmează,
distrează și educă.
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Valea Morilor

Imagini, fișiere și jocul de descărcat:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/experiencias-lu-

dicas/el-valle-de-los-molinos/

NUME Valea Morilor 

REZUMAT: în ce 
constă jocul/experiența 
ludică

Este  o  experiență  ludică  imersivă  dedicată  valorificării
patrimoniului cultural al morilor de apă din Valchiavenna,
în Lombardia. Jocul a fost creat ca parte a unui weekend
experimental de formare dedicat persoanelor care lucrează
în domeniul educației și animației.

OBIECTIVE (corelate 
cu patrimoniul care 
urmează a fi promovat)

 valorificarea  culturii  agricole  din  nordul
Lombardiei  prin  redescoperirea  patrimoniului
morilor de apă și activității specifice morăritului;

 reducerea distanțelor culturale dintre generații și
împărtășirea  patrimoniului  cu  persoanele  din
comunitatea locală născute după anul 2000;

 evidențierea diferențelor dintre utilizările și practicile
de acum nu multă vreme și cele din prezent;

 analizarea efectelor culturale și sociale cauzate de
închiderea unor mori, legată de scăderea nivelului
acviferelor  din  zonă  din  cauza  schimbărilor
climatice și de mediu.

MISIUNEA 
JOCULUI / 
EXPERIENȚEI

Reconstruirea  etapelor  de  prelucrare  a  porumbului,
trecând toate probele cu cel mai mare punctaj posibil.

GRUP ȚINTĂ (număr 
de jucători și vârsta 
recomandată)

- numărul de jucatori/jucătoare: minim 2 echipe formate
din 4-8 persoane
- vârsta: peste 6 ani 
- componența echipelor: eterogenă ca vârstă și proveniență
(este important ca în fiecare echipă să existe cel puțin un 
membru care cunoaște zona)

CUM SE JOACĂ: reguli Experiența  Valea  Morilor  este  împărțită  în  mai  multe
secțiuni care urmăresc fazele de producție a porumbului:
însămânțat,  recoltat,  uscat,  bătut-depănușat-dezghiogat,
cântărit, măcinat și cernut mălaiul.

Acestor  faze  se  adaugă  un  moment  de  explorare  a
teritoriului  printr-o  „vânătoare  fotografică”  a  unor
elemente  mai  semnificative  și  cu  misiunea  de  a  realiza,
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pentru fiecare fază de prelucrare, o fotografie cu echipa în
acțiune care este evaluată după criterii de originalitate și
relevanță.

Fiecare  fază  este  condusă  de  un  ghid  prezent  la  fața
locului și încorporează diverse probe precum chestionare,
căutare  de  locuri/obiecte  ascunse,  teste  senzoriale  și
artistice.  La  fiecare  probă  se  notează  un  punctaj  și  se
obțin castane, iar la sfârșitul jocului câștigă echipa cu cel
mai mare număr de castane.

Fiecare echipă este însoțită de un „fermier”, o persoană
tutore  care  la  sfârșitul  fiecărei  probe  oferă  următorul
indiciu și care merge cu grupul pe teren.

MECANICI Vânătoare fotografică de comori,  acumulare de puncte,
limită de timp, diverse chestionare, hărți multiple, hârtie
și creion, minijocuri, competiție între echipe.

DINAMICA JOCULUI Exerciții  și  stimulare  senzorială,  cooperare  între  membrii
echipei, împărțirea sarcinilor, exprimare artistică și muzicală,
interacțiune  cu  localnicii,  activități  agricole  manuale,
interacțiune cu unelte și utilaje, explorare a spațiilor.

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE

 materiale  pentru  probe  artistice  și  muzicale  (de
exemplu, lipici, foarfece, pixuri, creioane, scotch, fire,
mărgele, instrumente muzicale)

 dispozitive electronice (imprimantă, PC, smartphone,
cameră foto)

 materii  prime  (semințe,  castane,  diferite  tipuri  de
făină, știuleți de porumb)

 mașini și unelte (sapă, cântare vechi, sită, unelte
de dezghiogat)

 material  utilizate  la  amenajare  (țesături  opace,
panouri din lemn care indică zonele din joc, postere)

 marionetă de papier-mâché
 trusă pentru echipe (traistă de iută pentru adunarea

punctelor  sub  formă  de  castane,  harta  zonei
Valchiavenna, harta zonei de joc).

SPAȚIU DE JOC Locație: Val Chiavenna, provincia Sondrio, municipiul Prata
Camportaccio, fracțiunea San Cassiano.

Valea Morilor este un joc itinerant, care se desfășoară în locuri
diferite  în  funcție  de  probele  desfășurate:  echipele  se
deplasează prin lanuri de porumb, poteci pe lângă canale de
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apă, camere de lucru, beciuri, mori, curți.

ÎMPĂRȚIREA 
TIMPULUI

2h30m - 3h

FIR NARATIV Am  hotărât  să  folosim  o  marionetă  din  papier-mâché
care să joace rolul  bătrânului morar  și să naraze teatral
povestea familiei sale, familia Fallini.

Am avut apoi onoarea să primim ajutorul a doi membri
ai familiei Fallini, doamna Alma și fiul ei Fabio. Cei doi
morari  experți  au  transmis  tradiții  și  cunoștințe
împărtășind  povești,  cântând  cântece  populare  și
explicând funcționarea tehnică a uneltelor și utilajelor în
timpul jocului.

PUNEREA ÎN SCENĂ,
ESTETICĂ

Am  încercat  să  dăm  uniformitate  tuturor  spațiilor
interioare și exterioare care au găzduit jocul, având grijă
ca punerea în scenă să nu le compromită autenticitatea.
Utilizarea  indicatoarelor  din  placaj  decorate  de  noi
pentru  a  semnala  fiecare  fază  a  jocului  ne-a  permis  să
creăm un parcurs unitar și ușor de recunoscut. La crearea
atmosferei  a  contribuit  și  folosirea  portului  „țărănesc”
clar vizibil, cu mici variații în funcție de rolul persoanei
animatoare.  Juxtapunerea  dintre  inactivitatea  morii  și
elementele  inovatoare  ale  instalațiilor  noastre  ludice
(hărți,  diverse  decorațiuni,  instrumente  muzicale)  a
readus la viață un loc plin de oportunități,  ce păstrează
cunoștințe tradiționale și sustenabile.

CUM SE POATE 
TRANSFERA SAU 
FOLOSI PE VIITOR 
JOCUL / 
EXPERIENȚA

 Cu  adaptările  corespunzătoare,  experiența  Valea
Morilor ar putea fi reprodusă într-un cadru urban
precum  un  oraș  sau  o  piață  centrală.  Pentru  a
reproduce  unele  probe  va  fi  necesar  să  se
construiască  machete  la  scară  redusă  ale  unor
mecanisme  sau  unelte  (de  exemplu,  o  moară  în
miniatură  dintr-o  râșniță  de  cafea).  Vă
recomandăm  să  compensați  lipsa  unui  cadru
natural  prin  crearea  de  spații  închise  și  imersive
pentru  probele  senzoriale.  Dacă  este  posibil,
recomandăm  menținerea  competiției  între  două
echipe,  dar  jocul  poate  fi  organizat  și  pentru  o
singură echipă. Vânătoare fotografică de comori nu
se poate face decât dacă în apropiere există elemente
de patrimoniu. Scopul experienței este, pe scurt, de
a evoca mediul tipic al patrimoniului pe care doriți
să-l puneți în valoare: în opinia noastră acest lucru
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este perfect posibil, respectându-se în același timp
pe deplin patrimoniul.

 Experiența  poate  fi  transferată  și  aplicată  fără
modificări substanțiale în alte văi sau în orice alt
mediu  unde  se  regăsește  un  patrimoniu  într-o
stare  echivalentă  cu  cea  a  morilor  din  San
Cassiano:  ceea  ce  trebuie  să  păstreze  această
experiență,  dincolo de valorizarea  din punct de
vedere ludic și artistic a unui anume patrimoniu,
este poziția  centrală a interacțiunii  senzoriale,  o
întâlnire deschisă între generații, între vârstnici și
tineri,  și  un  instrument  puternic  de  educație
referitoare la joc și la mediul inconjurator.

DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE 
IMPLEMENTARE: 
dificultăți, soluții, 
recomandări…

În  cadrul  exercițiului  propus  în  trainingul  despre
instalații ludice, grupul nostru a încercat să imagineze o
experiență de joc imersivă: pornind de la acest exercițiu
am dezvoltat  primul  proiect  și  acelea  sunt  bazele  de  la
care am plecat pentru a da viață jocului nostru;
Primul obiectiv identificat a fost Parcul Monza, dorind să
valorificăm patrimoniul cultural legat de folosirea morilor
și canalelor de apă;
Pentru a cunoaște locul pe care intenționam să îl punem în
valoare, am contactat asociația Guidarte care ne-a ajutat să
descoperim moștenirea artistică și culturală a Parcului;
Am  structurat  un  proiect  care  să  fie  împărtășit  cu
organizațiile  deja  active  în  zonă,  dar  după  câteva
interacțiuni ne-am dat seama că numeroasele activități și
inițiative deja planificate în Parc ar fi îngreunat colaborarea;
Am ales să menținem accentul pe mori și pe cursuri de apă,
dar  ne-am  îndreptat  atenția  către  un  loc  mai  puțin
valorificat  și  mai  puțin  bogat  atât  în  inițiative  cât  și  în
resurse economice: am identificat moara inactivă a familiei
Fallini,  în  cătunul  San  Cassiano  din  satul  Prata
Camportaccio din Valchiavenna;
O primă vizită pe teren ne-a permis studierea patrimoniului
zonei,  cunoașterea  familiei  și  intervievarea  unora  dintre
membrii acesteia pentru a aduna informații despre tradițiile
legate de prelucrarea porumbului și cultura rurală;
A urmat o fază de reproiectare și reajustare a jocului la
noul mediu;
Am decis ca în weekendul evenimentului să derulăm un
training  deschis  persoanelor  din  afara  asociației  care
activează  în  domeniul  educației  și  animației,  co-
proiectând  jocul  la  fața  locului  și  co-creând  materialul
scenografic, într-un cadru de formare teoretică.
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Program training: 
Prima zi:
• Dimineața = recuperare materiale, mini-formare teoretică,

vizitarea spațiilor și stabilirea definitivă a parcursului.
• După-amiaza  =  curățenie  și  pregătire  a  spațiilor,

planificare  detaliată  a  fazelor  jocului  plecând  de  la
proiectul realizat de echipa asociației în lunile precedente.

• Seara = divizarea rolurilor și scrierea scenariului narativ
care urmează să fie încredințat păpușii din papier-mâché.

A doua zi:
• Dimineața  =  realizarea  ultimei  părți  a  materialului

scenografic,  pregătirea  finală  a  spațiului,  definirea
timpului și ordinii probelor care urmează a fi propuse
echipelor pentru a evita suprapunerea.

• După-amiaza = derularea jocului cu participanți locali
și externi din medii urbane.

• Seara = castane și discuții cu participanții

A treia zi:
• Dimineața = reorganizarea spațiilor și timp petrecut cu

familia Fallini.
• După-amiaza = feedback în cadrul grupului, evaluarea

jocului  și  a  trainingului,  brainstorming  asupra
posibilelor adaptări pentru a propune experiența ludică
din nou în contexte urbane.

• O  problemă  importantă  care  a  apărut  este  legată  de
implicarea organizațiilor active în zonă, care a fost doar
parțială. Motivele sunt legate atât de perioada scurtă de
timp pentru pregătire și realizare a proiectului rezultată
din decizia  de mutare a activității,  cât și  de solicitările
familiei  de  a  realiza  întâi  o  testare  și  mai  apoi  de  a
implica  actorii  locali  la  un  moment  ulterior  când
evenimentul este repropus.

• Schimbările intervenite în timpul derulării unui proiect
pot  fi  incomode  și  contraproductive,  dar  dorim  să
subliniem că o abatere de la  planul inițial  poate duce
adesea la situații neașteptat de bune. Crearea experienței
Valea  Morilor  ne-a  permis  să  construim  bucată  cu
bucată o experiență care a devenit treptat omogenă, la
fel  cum  echipa  noastră,  împărțită  inițial  în  grupuri
separate,  s-a  reunit  pentru  a  coopera  în  cel  mai  bun
mod posibil,  reușind să organizeze un training eficient
pe mai multe niveluri:  atât intern, în cadrul asociației
noastre,  între experți  și  tineri  educatori,  cât  și  extern,
către o comunitate plină de cultură.
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Treasure Hunt de patrimoniu - Rugăciunea 

Imagini, fișiere și jocul de descărcat:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/experiencias-lu-

dicas/la-oracion/

NUME Treasure Hunt de patrimoniu - Rugăciunea 

REZUMAT: în ce constă 
jocul/experiența ludică

Muzeul National de Artă din București  anunță jaful 
secolului! Celebra operă de artă Rugăciunea - realizată de 
sculptorul Constantin Brâncuși - a fost furată. Dezlegarea 
misterului e în mâinile voastre!
Acest joc colaborativ vă va pune în situația de a desluși 
enigma dispariției. Pentru a găsi statuia, veți rezolva puzzle-
uri și jocuri de logică și deducție, urmărind indiciile lăsate de
hoțul de artă. Indiciile vă vor purta într-o călătorie 
imaginară prin București, oferindu-vă astfel ocazia să 
descoperiți unele dintre cele mai importante repere 
culturale și istorice.

OBIECTIVE (corelate cu 
patrimoniul care urmează a
fi promovat)

 Stimularea interesului grupului țintă pentru patrimoniul 
cultural și istoric al orașului București într-un mod 
captivant și antrenant.

MISIUNEA JOCULUI / 
EXPERIENȚEI

Elucidarea misterului dispariției unei statui faimoase prin 
rezolvarea indiciilor lăsate de hoț (puzell-uri, jocuri de 
logică, deducție).

GRUP ȚINTĂ (număr de
jucători și vârsta 
recomandată)

Grup țintă general: persoane cu vîrsta 14+
Se poate juca individual sau în grupuri mici (max. 4 pers.)

Grup țintă specific: 
 Am creat jocul adresându-ne cu precădere studențiilor aflați
primul an de studiu la facultățile din București, dar și 
studențiilor veniți prin programul Erasmus+ care petrec 
unul sau două semestre aici.
Majoritatea acestor persoane au în comun faptul că 
interacționează poate pentru primă dată cu viața și cultura 
orașului și că probabil vor fi curioși să-l descopere.     
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CUM SE JOACĂ: reguli • Puteți juca acest joc oriunde doriți, de unul singur sau 
cu prietenii.

• Cărțile de joc sunt numărate și trebuie aranjate într-un 
pachet, întotdeauna în ordine numerică.

• Așezați pachetul cu fața în sus astfel încât cartea 
numerotată cu cifra 1 să fie prima. Nu trageți cu ochiul 
la celelalte cărți! Ar fi păcat să stricați experiența 
“furându-va singur căciula”.

• Pe lângă cărțile de joc veți găsi și două cărți ce conțin 
indicii ajutătoare. Așezați-le lângă pachetul de joc, cu 
fața în jos și folosiți-le doar în cazul în care aveți neapărat
nevoie de o indicație suplimentară.

• Începeți prin a citi prima carte, apoi pas cu pas, rezolvați 
puzzle-urile și jocurile de logică.

• Scanați codul QR dacă vreți să descoperiți mai multe 
informații despre locurile pe care le “vizitați” în timpul 
jocului.

• Păstrați scorul în funcție de numărul de răspunsuri 
incorecte pe care le dați (pentru a face acest lucru puteți 
folosi o hârtie și un instrument de scris sau o aplicație de
luare de notițe de pe telefon).

• Dacă v-ați blocat, puteți folosi cărțile cu indicii 
ajutătoare.

• La finalul jocului, în funcție de scorul obținut veți afla 
(cu ajutorul cărții 61 - nivelul de experiență de detectiv-) 
dacă Sherlock Holmes și-ar dori să fiți colegi.

• După ce ați terminat de jucat, rearanjați cărțile în ordine 
numerică și dați-le mai departe prietenilor sau colegilor 
pentru a se bucura la rândul lor de această experiență.

MECANICI Puzzle, deducție logică

DINAMICI Rezolvarea de puzzle-uri, deducerea indiciilor

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE 
NECESARE

Cărțile de joc
Materiale: Foaie de hârtie și un instrument de scris sau un 
telefon cu o aplicație de luat notițe (utile pentru a ține 
evidența scorului).

Opțional: Un smartphone cu o aplicație dedicată scanării de 
coduri QR. Jucătorii pot scana codul QR prezent pe unele 
dintre cărțile de joc pentru a descoperi mai multe informații 
despre locurile pe care le „vizitează”. Acest lucru este 
facultativ și nu influențează în niciun fel parcursul și 
rezultatele jocului.

LOCAȚIE Poate fi jucat oriunde- nu ai nevoie nici măcar de o masă.

DURATA JOCULUI ~1 oră
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DESCRIERE O statuie faimoasă – Rugăciunea, operă realizată de 
Constantin Brâncuși – tocmai a fost furată de la Muzeul 
National de  Artă din București iar misiunea voastră este să 
o găsiți!
Fiecare puzzle pe care îl rezolvați vă va ajuta să urmăriți 
traseul hoțului și să recreați itinerarul acestuia prin oraș. Pas 
cu pas, veți fi mai aproape de locul unde e ascunsă statuia și 
implicit de dezlegarea misterului.

PROIECTAREA 
JOCULUI, ELEMENTE 
ESTETICE

Am ales un design simplu și coerent pentru cărțile de joc și 
am preferat ca fundalul acestora să fie unul clar și curat care 
care să evidențieze elementele de text și să accentueze 
elementele grafice. 

De asemenea, pentru a crea un bun contrast vizual între 
fundal și informațiile redate pe cărțile de joc, am folosit o 
paletă de culori calde, cu tonuri de gri, maro și auriu. Am 
optat pentru aceste variante deoarece: informația devine 
mult mai ușor de accesat și asimilat iar atenția se 
concentrează pe cerințele respective.
Totodată, coloristica, ornamentul și fontul folosite în 
crearea elementelor grafice,  abordează stilul vintage și evocă 
sentimentul de nostalgie a trecutului, amintind de 
decorațiunile din fier forjat, regăsite în arhitectura Centrului
Istoric  din București.

Folosirea literelor de culoare albă pe un  fundal maro, face 
trimitere și la indicatoarele turistice pe care le întâlnim peste 
tot în lume și care au rolul a te direcționa către diferite 
destinații turistice sau culturale.

Pentru că pe parcursul jocului regăsim  repere importante 
ale orașului, am ales să folosim fotografii ale acestora, nu 
desene sau ilustrații. Pachetul de cărți poate astfel să 
reprezinte un ghid vizual al Bucureștiului pentru cei ce nu îl 
cunosc.

Cărțile de joc oferă informații cu ajutorul a patru elemente 
principale:

8. Numărul și titlul - caseta aflată în partea cea mai de 
sus a cărții de joc - indică ordinea în care cărțile 
trebuie așezate și citite.

9. Imaginea/Fotografia - caseta din centrul cărții – 
arată locația actuală în joc și puzzle-ul/indiciul de 
rezolvat/găsit.

10. Codul QR – aflat în partea dreaptă, sub caseta cu 
imagine – poate fi folosit opțional (oferă mai multe
informații despre reperul aflat pe cartea respectivă).

11. Chenarul cu text - situat în partea de jos a cărții de 
joc – conține o descriere sumară despre reperul aflat
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pe cartea de joc sau oferă informații/ indicii menite 
să te ajute să descifrezi puzzle-ul.

Limbajul folosit în toate textele este unul simplu, prietenos 
și direct pentru a putea fi accesibil unui număr cât mai mare 
și mai divers de jucători. 

Cărțile de joc au informație dispusă pe o singură parte. Am 
optat pentru acestă variantă pentru a facilita procesul de 
print&play.

CUM POATE FI 
JOCUL/ EXPERIENȚA 
UTILIZAT(Ă) ȘI 
TRANSFERAT(Ă)

Conceptul acestui joc poate fi adaptat la orice altă realitate 
locaLă, însă firul narativ și itinerarul trebuie readaptate 
complet.

Unele puzzle-uri și jocuri de logică sunt specifice unor 
obiective locale, deci trebuie și ele schimbate.

Pentru a veni în ajutorul celor care ar dori să adapteze jocul 
pentru orașul lor, le putem oferi gratuit șablonul  cărților de
joc (noi am folosit un șablon din programul  Canva). Acest 
lucru ar trebui să ușureze considerabil de mult adaptarea 
jocului prin simpla înlocuire a elementelor jocului (imagini, 
text, coduri QR).
Continuitatea și sustenabilitatea  sunt  asigurate de însuși 
conceptul jocului, fiind ușor transformabil într-un un joc de
vânătoare de patrimoniu in situ (pe teren) care ar încuraja 
jucătorii să urmărească itinerarul propus de cărțile de joc, să 
rezolve puzzle-urile, să descopere indiciile la fața locului și 
totodată să aibă parte de o experiență personală explorând 
patrimonul cultural al Bucureștiului.

DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE 
IMPLEMENTARE: 
dificultăți, soluții, 
recomandări…

Procesul nostru creativ a început prin a testa  o multitudine de 
jocuri de societate, fiind atenți la structura și dinamica ale 
acestora. Le-am notat pe cele care ne-au plăcut cel mai mult și pe 
cele pe care am crezut că ar putea fi interesante de folosit, având în
vedere misiunea noastră de a promova patrimoniul cultural.

Inițial, am luat în considerare două grupuri țintă  – copiii de 
grădiniță și studenții  - am făcut brainstorming de idei și concepte 
pentru ambele grupuri.

În cele din urmă, fiind absolvenți ai Facultății de Geografie din 
București, ne-am entuziasmat la ideea de a construi un joc de tip 
escape room (evadare) pentru studenții din primul an de facultate
de la secția Turism. Scopul nostru inițial era să aducem mai 
aproape de ei patrimoniul cultural al Bucureștiului și în același 
timp să le oferim un mod inovativ de interpretare al acestuia, în 
directă concordanță cu specializarea cursurilor lor.
Lucrând la conceptul jocului, am realizat că acesta se poate adresa 
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oricărui student din primul an de facultate din București și 
oricărui student Erasmus.

Crearea unui fir narativ și al unui parcurs logic al jocului au fost 
cele mai dificile părți din tot procesul. În această etapă am lucrat 
cu partenerii noștri din Asociația Culturală  Philmys. După 
multiple întâlniri și ședințe de brainstorming, au rezultat tot atât 
de multe  potențiale concepte și fire narative, până când, într-un 
final, am reușit să îl alegem pe cel mai fezabil. Acest proces a durat 
mai multe săptămâni. Am descoperit că ne ajută în procesul de 
brainstorming și că ne introduce într-o atmosferă creativă, dacă la 
începutul întâlnirii testăm un joc de tip  evadare/ escape room. 
Partea dificilă a fost   alegerea puzzle-urilor și a jocurilor de logică, 
deoarece acestea erau în relație de interdependență cu abilitățile și 
instrumentele folosite de designerul grafic. Din acest motiv, 
crearea puzzle-urilor și indiciilor s-a realizat în cea mai mare 
măsură concomitent cu realizarea design-ului grafic. Totuși, 
faptul că firul narativ era deja decis a făcut ca întregul proces să fie 
mult mai clar.
Recomandarea noastră este să decideți mai întâi firul narativ 
pentru că vă va ajuta  să nu deviați de la parcursul logic și să 
urmăriți forte clar scopul.

Pentru că unele din puzzle-uri și indicii sunt direct conectate cu 
repere din București (informații locale), am considerat că e 
important să le testăm atât în rândul conaționalilor cât și în 
rândul persoanelor din afara țării, temându-ne că rezolvarea lor ar 
putea fi prea ușoară pentru unii și prea dificilă pentru alții.

Ne-am gândit că singurul dezavantaj pe care îl poate avea jocul 
este acela că nu poate fi jucat a doua oară - poți dezlega misterul o 
singură data. Însă, datorită specificității grupului nostru țintă, 
suntem optimiști în ceea ce privește sustenabilitatea lui. În 
București, fiecare facultate are propria  asociație de studenți și 
toate asociațiile sunt interconectate sub aceeși umbrelă a 
Asociației Studenților Universității din București – ASUB. Prin 
urmare, tot ceea ce trebuie să facem pentru a asigura 
sustenabilitatea este doar să oferim jocul ASUB-ului și să le 
propunem ca acesta sa fie folosit în activitățile lor de primire a 
noilor studenți. Având în vedere conexiunile strânse pe care le 
avem cu Universitatea suntem optimiști că acest lucru se va și 
întampla.
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Patrimoniul ACTiv

Images, files and game download:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/experiencias-lu-

dicas/patrimonio-activo/

NUME Patrimoniul ACTiv

REZUMAT: în ce constă 
jocul/experiența imersivă

Acestă activitate își propune să dezvăluie rezidenților și
turiștilor, într-un mod captivant și interactiv, diferite 
elemente de patrimoniu. Cuprinde  crearea unui 
itinerariu, alcătuit din mai multe momente ce surprind
povești și informații legate de patrimoniul local, 
promovând patrimoniul tangibil și intangibil, în 
grupuri restrânse, impactul fiind astfeș mult mai 
puternic. Așadar, există două categorii de beneficiari:

• cei care creează produsul cultural (denumiți 
creatori)

• cei care participă în calitate de public 
(denumiți spectatori)

Inițial, activitatea a fost concepută pentru studenții  
Universității din București, Facultatea de Geografie 
(specializări - turism și patrimoniu), desfășurându-se în
Băile Herculane, una din cele mai vechi stațiuni 
balneare din România, cu un bogat patrimoniu 
cultural, neglijat însă de-a lungul vremii și aflat într-o 
stare avansată de degradare. Cu toate acestea, poate fi 
însă foarte ușor adaptată oricărui alt loc și grup țintă.

OBIECTIVE (corelate cu 
patrimoniul care urmează a
fi promovat)

• Stimularea interesului grupului de creatori 
pentru elementele de patrimoniu și crearea de 
oportunități de învățare a unor metode noi de 
interpretare a acestuia.

• Valorificarea patrimoniului local pierdut, 
neglijat sau abandonat prin crearea de 
evenimente participative  în rândul rezidenților
și turiștilor.

SCOPUL JOCULUI / 
ACTIVITĂȚII

Pentru creatori: descoperirea patrimoniului local și 
crearea unei experiențe imersive și interactive, oferită 
ulterior publicului țintă.

Pentru spectatori: descoperirea patrimoniului local 
prin participare activă și implicare directă în 
momentele cuprinse în structura spectacolului 
itinerant.

GRUP ȚINTĂ (numărul Creatori: 10-25 persoane; Vîrsta: 14+
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persoanelor implicate și 
vârsta recomandată)

Grupul nostru țintă a fost alcătuit inițial din studenți, 
deoarece obiectivele de învățare ale activității se pliau 
perfect pe specializările studiilor lor. Însă, într-o astfel 
de activitate oricine poate deveni creator și prin 
urmare, grupul țintă poate fi extins.

Spectatori: 5 grupuri de max. 5 pers./grup; Vîrstă: 14+
Publicul nostru a fost alcătuit din rezidenți și din 
turiștii care se aflau în zonă în momentul desfășurării 
reprezentației itinerante. Pentru ca experiența să fie cât 
mai personală și cât mai autentică posibil, recomandăm
ca numărul maxim de persoane care alcătuiesc un grup 
să fie de 5.

Numărul grupurilor de spectatori depinde de durata 
alocată activității și implicit de resursele de energie 
disponibile ale creatorilor implicați.  Grupurile parcurg
individual traseul propus în cadrul reprezentației 
itinerante, nu simultan, fapt care necesită repetarea 
momentelor ce alcătuiesc spectacolul ori de câte ori este
nevoie. Acest lucru poate dura destul de mult și poate 
deveni extenuant pentru cei angrenați în 
implementarea activității .

CUM SE JOACĂ: reguli Creatori
În etapa de pregătire a momentelor ce vor fi 
reprezentate, creatorii vor descoperi istoria locului, 
reperele și obiectivele importante, participând la o 
vânătoare de patrimoniu, pe parcursul căreia vor 
rezolva cerințele cu ajutorul fotografiilor de tip selfie 
(selfie hunt). Descrierea pe larg a acestei activități este 
prezentată în ultima secțiune a documentului, însă 
acestea sunt pe scurt, principalele reguli:
1. Se formează echipe de max. 4 persoane. Fiecare grup 
trebuie să facă fotografii de echipă (selfie grup) cu 
elementele de patrimoniu regăsite pe o listă (aceleași 
elemente pentru toate echipele).
2. Fiecare echipă trebuie să încarce online fotografiile pe
o platformă de socializare folosind un anumit hashtag.
3. Prima echipă care reușește să rezolve toate 
cerințele, câștigă.

Spectatorii trebuie să facă o rezervare pentru a putea 
participa la eveniment. Ulterior vor primi informații 
despre locul și ora desfășurării activității. Totodată li se 
va explica că participarea este una interactivă și 
presupune deplasarea dintr-un punct în altul, pe tot 
parcursul reprezentației.
1. Sunt recomandate grupuri de max. 5 persoane – se 
pot organiza singuri într-o echipă, făcând o rezervare 
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de grup, sau pot face rezervările individual fiind plasați 
de către voi, într-un grup.
2. Când ajung la eveniment, vor fi informați că ideal ar 
fi să descopere cât mai multe locuri.
3. Fiecare echipă va avea un simbol de identificare 
pentru a fi ușor recunoscută.
4. Vor parcurge traseul propus, folosind indiciile 
primite.

MECANICI Explorare, orientare, echipe, vânătoare de comori, 
timp limitat.

DINAMICI Interacțiune, cercetare, colaborare, competiție, 
fotografiere, ascultare, comunicare, creativitate, 
descoperire. 

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE

Nu există componente predefinite.

Creatorii vor avea nevoie de un smartphone și de o 
conexiune bună la internet pentru a face selfie-urile și a
le încărca în mediul online. Am ales ca platformă  de 
scocializare aplicația Facebook și am creat un grup 
public unde puteau fi încărcate fotografiile respective. 
Pe același grup am postat și lista obiectivelor/ 
elementelor de patrimoniu care trebuiau fotografiate.
Grupurile de spectatori primesc un simbol 
reprezentativ al echipei care vor ajuta creatorii în 
identificarea lor, pe măsură ce aceștia se apropie de 
momentul la care vor participa.

Materialele pot varia în funcție de locul de desfășurare 
al activității. Exemple: hîrtie colorată, instrumente de 
scris și colorat, sfoară, post-ituri și multe alte diverse 
obiecte de papetărie, haine și materiale textile colorate,
măști etc.

SPAȚIU/ LOC DE 
DESFĂȘURARE A 
ACTIVITĂȚII

Exterior.
În cazul nostru: Centrul Istoric din Băile Herculane.

DURATA Depinde foarte mult de grupul de creatori, între 45-90 
de minute.

PARCURSUL ȘI 
DESCRIEREA JOCULUI

Firul narativ se naște din împletirea referințelor date 
de traineri cu poveștile elaborate de creatorii 
momentelor artistice.

IMPLEMENTARE,  
ELEMENTE DE 
ESTETICĂ ȘI DECOR

Elementele de decor și conceptul vizual aparțin în mod 
exclusiv grupului de creatori. În unele din momentele  
reprezentației itinerante au ales să facă referire la 
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perioada secolului al XIX-lea, prin urmare au folosit 
elemente reprezentative acelei perioade istorice. 
Creatorii sunt liberi să-și exprime potențialul artistic.

CUM POATE FI 
ACTIVITATEA/ 
EXPERIENȚA 
UTILIZAT(Ă) ȘI 
TRANSFERAT(Ă)

Experiența e complet adaptabilă și transferabilă oricărei
alte locații (modificând doar elementele de patrimoniu 
specifice locului de implementare). Prin urmare, poate 
fi aplicată oriunde în lume.

Noi am folosit-o în exterior, acolo unde patrimoniul 
„trăiește” în aer liber, dar poate fi utilizată și în interior,
într-un muzeu de mari dimensiuni, într-un castel sau 
într-un ansamblu ce cuprinde elemente de patrimoniu 
aflate atât  în interior cât și exterior.

Spectatorii pot să fie mai tineri de 14 ani, dar acest 
lucru implică adaptarea și pregătirea conținutului 
momentelor pentru un astfel de public. Nu 
recomandăm utilizarea aceluiași tip de conținut / 
cerințe  în grupuri de vârstă diferite, deoarece modul 
de înțelegere și asimilare al informației este diferit.

DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE 
IMPLEMENTARE: 
dificultăți, soluții, 
recomandări…

Etaapa de pregătire a început cu un training la care au 
participat 32 de studenți ai Facultății de Geografie din 
cadrul Universității din București – desfășurat în 
stațiunea istorică balneară, Băile Herculane.

Ziua 1 – Participanții au ocazia să se cunoască și se 
familiarizează cu spațiul.

a. Introducere – lucruri administrative, prezentarea 
generală a proiectului Ludamus!, scurtă prezentare a 
programului;
b. Vînătoarea de patrimoniu – activitate interactivă 
menită să ajute studenții în descoperirea și 
interacțiunea directă cu patrimoniu prin intermediul 
fotografiei ( selfie hunt):

Studenții au fost împărțiți în echipe de cîte 4 persoane 
și li s-a dat o listă cu sarcinile pe care le aveau de 
îndeplinit - cât de rapid posibil. Au avut de făcut 
fotografii cu echipa și apoi de încărcat imaginile 
respective pe grupul de Facebook indicat, folosind un 
anumit hashtag.

Cerințe:
1. Un selfie cu statuia lui Hercules.
2. Un selfie cu un râu.
3. Un selfie cu un foișor.
4. Un selfie în fața unei biserici sau mănăstiri.
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5. Faceți două selfie-uri în fața unor clădiri de 
patrimoniu din secolul XX.

6. Un selfie cu cel mai reprezentativ copac din 
acestă regiunie, pinul negru (Pinus nigra).

7. Întrebați 5 localnici despre simbolul orașului  
Băile Herculane. Notați răspunsurile pe o 
hârtie și faceți o fotografie cu cel care vă 
răspunde.

8. Faceți 3  fotografii (selfie-uri) cu 3 hoteluri 
importante din stațiune.

9. Faceți o fotografie atingând un nor și denumiți
tipul de nor regăsit în imagine voastră.

10. Un selfie cu un izvor natural.
11. un selfie cu tot grupul, exact la ora trei p.m, în 

fața Centrului de Informare Turistică a 
Parcului Național Domogled-Valea Cernei.

c. Vizitarea și prezentarea Centrului de Informare 
Turistică a Parcului Național Domogled - Valea Cernei
– patimoniu natural și cultural al regiunii. Storytelling.

d. Sesiunea de seară – jocuri de cunoaștere, comunicare
de și echipă  – „Cum transmitem un mesaj”, “Cum îl 
percepem”, sesiune de întrebări și concluzii.

Ziua 2 – Patrimoniu natural și metode de comunicare.

Drumeție pe potecile de pe Munții Cernei – în 
căutarea patrimoniului natural și istoric – povestiri 
despre regele Franz Joseph și regina Elisabeta (Sissi) și 
rolul lor în dezvoltarea stațiunii Băile Herculane.
Identificarea foișoarelor construite pentru plimbările 
împărătesei Sissi în Munții Cernei. Povești locale. 

 Ziua 3 – Orșova – Storytelling și metode de 
interpretare

Context:
Orașul Orșova datează din timpurile perioadei 
romane, când era cunoscută sub numele de Diema- un 
mic port la Dunăre. A suferit multe schimbări de-a 
lungul timpului- de la o fortificație stategică medievală 
la un oraș aflat fie sub dominație otomană, fie sub 
ocupația Imperiului Austro-Ungar. În timpul 
lucrărilor la Poarta de Fier (un baraj între România și 
Serbia – fosta Iugoslavie), centrul vechi al orașului a 
fost inundat și Orșova s-a dezvoltat pe teren mai înalt 
(1966–1971). Din cauza aceleași dezvoltări de 
infrastructură, insula Ada Kaleh a dispărut sub ape, 
distrugând  astfel una din cele mai mari importante 
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comunități prezente pe teritoriul românesc. Istoria și 
patrimomiu local al insulei sunt încă prezente - ele 
reprezintă un patrimoniu intangibil neexploatat, din 
păcate.

Activități:
A. Vînătoarea de comori 2 (selfie hunt) – activitate 
dedicată zonei.
B. Vizită la Mînăstirea Sfânta Ana, situată pe cel mai 
înalt deal din împrejurimile Orșovei, oferind o 
priveliște panoramică asupra regiunii, pentru o mai 
ușoară recunoaștere a reperelor specifice zonei.
C. Activități de grup.
D. Sesiunea de seară dedicată metodelor de 
interpretare și prezentare.

Studenții au avut de prezentat un element de 
patrimoniu (tangibil sau intangibil) la alegere, folosind
tehnici și metode de interpretare, extrase dintr-un set 
deja pregătit de traineri. Li s-au prezentat, deasemenea, 
cîteva tehnici de improvizație pe care le-ar putea folosi.

Ziua 4 – Pregătirea evenimentului
Împărțiți în echipe, studenții au avut de ales un 
element de patrimoniu din Băile Herculane. Pornind 
de la elementul ales, au construit un tip de prezentare 
interactivă (un moment artistic) pentru rezidenți și 
turiști, cu ajutorul trainerilor.

Apoi, toate momentele au fost aranjate astfel încât să 
rezulte un parcurs coerent - produsul final fiind o 
reprezentație imersivă itinerantă a patrimoniului local. 
Pentru promovarea evenimentului a fost nevoie de o 
strategie de atragerea publicului țintă ți implicit de 
realizarea de materiale promoționale.

Dificultăți:  
Fiind o activitate ce se desfășoară în aer liber, condițiile 
meteorologice reprezintă un factor decident. Sunt 
necesare măsuri de precauție în cazul în care plouă sau 
în cazul în care temperaturile ridicate – (acești factori 
pot perturba desfășurarea activității).
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Xandobela

Meigallo (Vraja)

Imagini, fișiere și jocul de descărcat:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/

experiencias-ludicas/meigallo/

NUME “Meigallo” (Vraja)

REZUMAT: în ce constă 
jocul/experiența ludică

"Meigallo" este un joc online, în stilul break-out digi-
tal,  care propune  o enigmă ce trebuie  elucidată prin
rezolvarea mai multor puzzle-uri  și  teste de deducție
inspirate din patrimoniul  magic și medicina tradițio-
nală din Galicia.

Printr-un joc distractiv, persoanele care îl joacă trebuie
să găsească soluția magică la diferitele vrăji cu care se vor
confrunta. Astfel, se trec în revistă personaje din folclor
(vrăjitori și vrăjitoare, vindecători și vindecătoare, înțele-
pți), legende și credințe populare, literatura tradiției ora-
le din jurul vrăjilor și farmecelor, elemente naturale ne-
cesare descântecelor, ritualuri tămăduitoare etc.

OBIECTIVE (corelate cu 
patrimoniul care urmează a
fi promovat)

 Promovarea patrimoniului magic galician legat de li● -
teratura  orală  (vrăji  și  descântece),  ritualuri,  utilizări
medicinale alternative ale plantelor, personaje din fol-
clor și enclave geografice asociate cu Galicia magică.

 Diseminarea unor elemente din cultura și medicina tra● -
dițională din Galicia în rândul generațiilor tinere și urbane.

MISIUNEA JOCULUI / 
EXPERIENȚEI

Tușa Carme, aflată pe patul de moarte, ne-a lăsat sarcina
de a rezolva o serie de ghicitori și provocări pentru a des-
coperi astfel moștenirea prețioasă pe care ne-a lăsat-o.

"Meigallo" este un joc online, în stilul break-out digi-
tal,  care propune  o enigmă ce trebuie  elucidată prin
rezolvarea mai multor puzzle-uri  și  teste de deducție
inspirate din patrimoniul  magic și medicina tradițio-
nală din Galicia.
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GRUP ȚINTĂ (număr de 
jucători și vârsta 
recomandată)

Joc individual online
10+

CUM SE JOACĂ: reguli Explorați în detaliu camera veche a Tușii Carme pentru
a rezolva provocările și ghicitorile pe care ni le-a lăsat pe
patul de moarte și a descoperi moștenirea.

Aveți nevoie doar de un computer (de preferință) sau
de un dispozitiv mobil conectat la internet și de hârtie
și creion.

MECANICI Deducție.

DINAMICI Căutare, deducție, ordonare.

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE

Platformă online, hârtie și creion.

SPAȚTIU DE JOC -

TIMING 30 minute (aproximativ)

FIR NARATIV Tușa Carme era o "sabedora" – o femeie înțeleaptă care
cunoștea tainele naturii, iar pe patul de moarte ne-a lăs-
at o scrisoare și o cutie încuiată care se putea deschide
doar la șapte ani, șapte luni și șapte zile după ce ne-a pă-
răsit. Căutăm pe cineva care să ne ajute s-o deschidem și
să descoperim, în sfârșit, moștenirea lăsată. Dar nu este
ușor,  iar  moștenirea  ei  are  o  asemenea  valoare  încât
doar cei care dovedesc că posedă suficiente cunoștințe și
sensibilitate pot găsi cheia și, prin urmare, merită ceea
ce  este  ascuns  în  cutie.  Tușa  Carme a  pregătit  patru
probe privind cunoștințele tradiționale legate de anu-
mite vrăji și descântece: locuri magice, cuvinte secrete,
ierburi și ritualuri tămăduitoare. Cu fiecare probă tre-
cută, vom găsi o bucată din cheia care descuie cutia.

PUNEREA ÎN SCENĂ, 
ESTETICĂ

Limbajul transmedia adoptat prin utilizarea diferitelor
platforme digitale  interconectate  contribuie  la  menți-
nerea  motivației  jucătorilor,  fiind  totodată  rezultatul
unei decizii estetice pentru transmiterea unei stări emo-
ționale de căutare,  de curiozitate, de descoperire etc.

Deciziile grafice au urmărit să respecte tematica (patri-
moniu magic, teme ascunse și secrete, mistere cunoscute
de puțini oameni...) recreând scenarii,  materiale și ele-
mente care ajută la identificarea elementelor de patrimo-
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niu la care se face referire într-un mod vizual și organic.
În ce  privește  prezentarea  provocărilor,  am ales  texte
scrise în loc de clipuri audiovideo (jocurile în care pri-
mează misterul și rezolvarea de enigmelor sunt prezen-
tate foarte des prin videoclipuri scurte în care sunt in-
troduse tema, narațiunea și estetica,  precum și misiu-
nea, pentru a capta atenția jucătorilor) pentru a păstra
coerența  narativă:  deoarece  personajul  care  propune
provocările este o persoană foarte în vârstă,  nu ni s-a
părut potrivit ca aceasta să lase instrucțiunile înregistra-
te audiovideo.

CUM SE POATE 
TRANSFERA SAU 
FOLOSI PE VIITOR 
JOCUL / EXPERIENȚA

Această experiență este  complet  transferabilă pe orice
teritoriu european, deoarece patrimoniul magic și me-
dicina tradițională sunt prezente în toate culturile.

Primul lucru care ar trebui făcut este o cercetare asupra
temeitratate:

 Locuri  magice:  acele  enclave  în  care  supraviețuiesc●

tradițiile sau legendele legate de cultura populară și ri-
tualurile vindecătoare.

 Plante medicinale: studiați diferitele plante medicina● -
le și proprietățile lor.

 Vrăji: literatură orală legată de medicina tradițională●

sau ritualuri de tot felul.
 Ritualuri de vindecare: ritualuri ancestrale folosite în●

medicina tradițională.
 Orice alt subiect legat de moștenirea magică a locului:●

personaje, legende etc.

Structura jocului este, de asemenea, utilizabilă și trans-
ferabilă oricărui conținut de patrimoniu pe care doriți
să-l valorificați. 

De exemplu, poate fi folosit pentru a contribui la dise-
minarea patrimoniului oral prin localizarea/ cartogra-
fierea surselor, dând sarcina de organizare a fragmente-
lor de text, prezentând caracterele mitologice la care se
referă; poate fi folosit în gastronomie: se poate da sarci-
na de a reconstrui pașii necesari pentru o anumită rețe-
tă, identificarea ingredientelor necesare, sau localizarea
originii acesteia pe o hartă, de a vorbi despre sărbătorile
câmpenești, de a o lega de calendarul agricol etc.

Poveștile care au în centru persoane care aparțin gene-
rațiilor trecute și care lansează provocări pentru a desco-
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peri moștenirea sau cunoștințele ancestrale sunt, de ase-
menea, transferabile în multiple contexte.
Instrumentele digitale utilizate sunt foarte ușor de utili-
zat și gratuite, astfel încât oricine poate adapta acest joc
la propriile idei cu un minim de timp dedicat pentru a
înțelege mecanismul de funcționare.

DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE 
IMPLEMENTARE: 
dificultăți, soluții, 
recomandări…

În Xandobela curatoriem de câțiva ani "Proxecto 
Tesouros Vivos" 
(https://www.proxectotesourosvivos.gal/) - proiect de 
colectare și diseminare a memoriei colective și a 
patrimoniului cultural galician prin realizarea de 
interviuri și editarea de scurte clipuri audio-video 
pentru a crea materiale didactice pentru elevi. De 
asemenea, include și designul și dezvoltarea de activități
ludice pentru școli cu scopul de a disemina patrimoniul
cultural al Galiciei. Această inițiativă este rezultatul a 
două provocări cu care ne confruntăm: 

 Ne-am dorit să creăm conținut nou pentru "Proxecto●

Tesouros Vivos", dincolo de materialele didactice pe 
care le publicăm cu o periodicitate destul de neregulată.

 Am vrut să descoperim noi modalități de design al ●

activităților ludice pe care le dezvoltăm de mai bine de 
zece ani, încorporând media digitală. Ca urmare a 
pandemiei și a imposibilității de a desfășura activități 
față în față, am văzut marele potențial oferit de mediile 
digitale pentru diseminarea conținutului legat de 
patrimoniul cultural, depășind obstacolele generate de 
acest inconvenient.
Prin combinarea acestor obiective, am ajuns la ideea de 
a proiecta un joc digital simplu pentru a îmbogăți 
conținutul unora dintre creațiile audiovizuale ale 
"Proxecto Tesouros Vivos". Așa că, după ce am urmărit
din nou interviurile realizate în proiectul menționat 
mai sus, am ales să adaptăm la suportul și limbajul 
digital o gymkhana deja proiectată în jurul 
patrimoniului magic, care ar putea servi ca o 
completare a videoclipului și ca suport pentru 
activitățile la clasă și în alte contexte educaționale: 
https://www.youtube.com/watch?v=OD-
xH39MHiQ . În cadrul acesteia, Iria Pichel ne 
povestește despre bunica sa  care deținea multe 
cunoștințe legate de medicina tradițională și ritualuri 
de vindecare. Am ales această temă pentru că este foarte
puțin abordată și exploatată în ziua de astăzi și cu atât 
mai puțin în contexte educaționale. Trebuie menționat
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faptul că acest conținutul se referă exclusiv la medicina 
tradițională ca element al patrimoniului cultural 
imaterial, nu ca o alternativă la medicina alopată.

Ca pas următor, am dedicat o perioadă de câteva 
săptămâni pentru a testa numeroase aplicații, 
platforme și instrumente digitale. Din această cercetare,
am ajuns la concluzia că "Thinglink" 
(https://www.thinglink.com/) este instrumentul care 
se potrivea cel mai bine proiectului nostru, deoarece ne-
a permis să recreăm un scenariu de 360 ° cu o estetică 
potrivită, generând totodată o atmosferă dinamică de 
căutare și cercetare. În plus, permite, de asemenea, să se 
adauge hyperlink-uri către alte platforme pentru 
recrearea de noi teste și provocări, - un factor 
transmedia care credem că sporește atractivitatea 
jocului și facilitează imersiunea în narațiunea propusă.

Din acest punct, ceea ce am făcut a fost să transpunem 
activitatea pe care am proiectat-o anterior față în față la 
formatul digital: designul elementelor grafice, a 
textelor, a scenariilor, a poveștii, a hyperlink-urilor etc.

Cea mai mare dificultate a fost legată de imaginea de 
bază care trebuia să alcătuiască suportul principal, 
deoarece nu am găsit niciuna în format 360º în diferitele 
bănci de imagine  consultate. Am încercat să fotografiem
o bucătărie reală dintr-o casă din Galicia apelând la 
Google "Street view" 
(https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.street&hl=es&gl=US), dar 
rezultatele nu au fost cele scontate. În cele din urmă, am 
ales să căutăm din nou imagini fără drepturi de autor și 
să le adaptăm obiectivelor noastre prin adăugarea 
elementelor necesare pentru a putea juca. Deși rezultatul
nu este nici perfect din punct de vedere tehnic, nici 
artistic, preferăm să fim coerenți și fideli realității și să 
garantăm veridicitatea obiectului care trebuie 
reconstituit (o cameră veche), în detrimentul, în acest 
caz, al calității grafice. Așadar, avem două recomandări: 
a) să efectuați o căutare eficientă a imaginii (imaginilor) 
pentru a vă asigura că aceasta este disponibilă înainte de 
a proiecta restul elementelor jocului; b) să vă familiarizați
cu instrumentul "Street view" pentru a-i cunoaște 
limitările și a-l putea utiliza eficient.
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Pedra Viva (Piatra vie)

Imagini, fișiere și jocul de descărcat:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/experiencias-lu-

dicas/pedra-viva/

NUME Pedra Viva (Piatra vie)

REZUMAT: în ce constă 
jocul/experiența imersivă

Piatra vie este un joc de echipă de tipul vânătoare de comori
prin fotografiere care are ca scop descoperirea orașului San-
tiago de Compostela.
Inițiativa a fost organizată de Asociația Culturală de Tineret
Itaca pe data de 21 octombrie, în cadrul programului de acti-
vități culturale nocturne dedicate tinerilor, intitulat "Nopți
alternative", desfășurat sub patronajul Departamentului de
Tineret al Municipalității Compostela (Departamento Mo-
cidade del Concello de Santiago).  Au participat 28 de per-
soane, majoritatea studenți de la specializarea Animație So-
cioculturală și Turistică din cadrul I.E.S Rosalía de Castro.

OBIECTIVE (corelate cu 
patrimoniul care urmează a
fi promovat)

Promovarea aspectelor istorice și stimularea interesului pen-
tru monumentele aflate în Santiago de Compostela, oraș is-
toric inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

SCOPUL JOCULUI / 
ACTIVITĂȚII

Fiind un loc de pelerinaj, la Santiago de Compostela se ajun-
ge pe jos – o metodă extraordinară de a-l descoperi. Acest
oraș istoric pavat cu piatră ascunde prin cotloanele lui co-
mori impresionabile, pe care doar cei mai experimentați că-
lători sunt în stare să le descopere. Tu poți oare să le găsești?
Misiunea jocului este să reușești să ajungi la un număr cât
mai mare de obiective de interes, dovedind acest lucru fie cu
ajutorul fotografiilor fie răspunzând la întrebări legate de lo-
curile respective, fără a fi însă surprins și fotografiat de echi-
pele adverse.

GRUP ȚINTĂ (numărul 
persoanelor implicate și 
vârsta recomandată)

Grup de minim 12 persoane cu vârsta de peste 14 ani.
Recomandat este să puteți împărți grupul în cel puțin patru
echipe formate din câte trei persoane, deși cu cât sunt mai
multe echipe cu atât crește posibilitatea de interacțiune, de-
venind mult mai distractiv.

CUM SE JOACĂ: reguli 1.  Organizați  participanții  în  echipe  de  câte  3-5  persoane.
Asigurați-vă, dacă e posibil, că în fiecare echipă există oame-
ni de diferite staturi și culori ale părului și un smartphone
cu baterie suficientă pe care este instalată o aplicație de me-
sagerie instant. Fiecare grup trebuie să-și aleagă un nume și
un slogan.
2. Apoi, fiecare echipă va primi o listă de locuri pe care tre -
buie să le găsească și să dovedească acest lucru, fie prin foto-
grafii  sau  videoclipuri,  fie  răspunzând  la  o  întrebare.  De
exemplu: Ai ___ ore/minute la dispoziție. Ajutați-vă de har-
ta pe care v-o oferim și amintiți-vă că întotdeauna, cea mai
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bună metodă de a descoperi un oraș este intercțiunea cu lo-
cuitorii săi. Așa că nu vă sfiiți să puneți întrebări. Răspunsu-
rile vor fi trimise la numărul de telefon ______ prin apli-
cația ______ (WhatsApp, Telegram etc.) chiar în momen-
tul în care le aveți.
3. La ora ____ va trebui să vă prezentați în următoarea lo-
cație _________. Pentru fiecare cerință îndeplinită vi se va
acorda 1 punct, iar grupul care obține cele mai multe puncte
va câștiga. Atenție! Pentru fiecare 5 minute de întârziere la
sosire, veți fi penalizați cu 1 punct.
4. Dar asta nu e tot! Atenție la paparazzi! Dacă sunteți foto-
grafiați prin surprindere de alte grupuri, vi se scade 1 punct
iar cei care dețin fotografia primesc 1 punct. Puteți recupera
punctele pierdute dacă dați dovadă de originalitate și foto-
grafiile voastre sunt creative și artistice.

MECANICI Competiție, managementul timpului, orientare și explorare,
vânătoare de comori

DINAMICI Orientare, fotografiere, vânătoare de comori

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE

Fișe de joc – listele cu obiectivele, telefoane mobile, internet,
hărți (opțional), materiale pentru identificarea a echipelor –
bandane colorate, brățări etc (opțional).

SPAȚIU/ LOC DE 
DESFĂȘURARE A 
ACTIVITĂȚII

Centrul Istoric și Parcul Alameda din Santiago de Compos-
tela:  https://www.santiagoturismo.com/publicacions/pla-
no-de-santiago-de-compostela 

DURATA Între 90 de minute și 2 ore și jumătate.

PARCURSUL ȘI 
DESCRIEREA JOCULUI

Nu are un scenariu prestabilit și depinde foarte mult grupul
țintă, putând  fi prezentat ca o provocare pentru a demons-
tra care este grupul care cunoaște cel mai bine zona propusă
de  itinerariu  jocului,  stimulând  spiritul  de  apartenență  și
identitatea locală.

IMPLEMENTARE, 
ELEMENTE DE 
ESTETICĂ ȘI DECOR

Implementarea  și  elementele  de  estetică  și  decor  nu sunt
complicate, desi recomandăm să vă implicați creativ în con-
ceperea și prezentarea jocului și binențeles să faceți publice
rezultatele lui.

CUM POATE FI 
ACTIVITATEA/ 
EXPERIENȚA 
UTILIZAT(Ă) ȘI 
TRANSFERAT(Ă)

Această experiență este pe deplin transferabilă în orice lo-
cație de interes istoric, cultural, turistic, arhitectural sau ar-
tistic. Trebuie doar să adaptați lista de cerințe în conformi-
tate cu specificitatea locației. Recomandăm să alegeți între 15
și 30 de puncte de interes.
1. Cercetați în detaliu istoria locului.
2. Selectați între 15 și  30 de puncte de interes apropiate ca
distanță (se află pe o rază de cel mult 1 km).
3. Formulați informațiile despre fiecare dintre aceste puncte de
interes într-un mod succint, clar și accesibil oricărui grup țintă.
4. Scrieți lista de cerințe ale jocului și imprimați cât mai mul-
te exemplare pentru grupurile de participanți.
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5. Procurați hărți ale locului (opțional).
6. Gândiți-vă daca la final vreți să menționați anumite catego-
rii (opțional): cea mai original fotografie, cea mai frumoasă,
cea mai artistică sau cea mai bună echipă de paparazzi (cea
care a facut cele mai multe fotografii ale echipelor adverse)...
7. Gândiți-vă la modul în care veți prezenta rezultatele.
8. Decideți dacă participanții vor câștiga vreun premiu sau
dacă și în ce mod vor fi recompensați.
Jocul este idel pentru grupurile de studenți sau de turiști sau
în cadrul activităților de teambuilding și de petrecere a tim-
pului liber.
La final, la prezentarea rezultatelor, puteți organiza un eveni-
ment de premiere sau o gală, în care puteți oferi recompense,
diplome sau orice altceva considerați adecvat demersului.

DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE  
IMPLEMENTARE: 
dificultăți, soluții, 
recomandări…

1.Am creat un tabel pentru a nota punctele obținute de 
fiecare echipă, pe măsură ce primeam fotografiile prin 
aplicația de mesagerie.
2. Am creat mai multe categorii, astfel încât toate grupurile 
să primească un premiu: cea mai originală fotografie, cea 
mai simpatică, cea mai artistică, cea mai bine realizată, 
echipa paparazzi, echipa cea mai des surprinsă de paparazzi-
cea mai fotogenică echipă.
3. Am avut totul pregătit și organizat pentru a prezenta 
imaginile selectate pe categorii, pe ecranul unei tablete, la 
sfârșitul jocului. Am decis însă să anunțăm doar echipa 
câștigătoare și să pregătim o prezentare grafică cu restul 
categoriilor, pe care să o trimitem ulterior prin e-mail.
4. Recomandăm ca primirea și gestionarea fotografiilor să 
fie făcută simultan pe două dispozitive: un telefon mobil și 
o tabletă sau laptop, astfel încât scorul să fie înregistrat în 
timp real iar observațiile legate de resul categoriilor să fie 
notate mult mai ușor. De asemenea, recomandăm ca 
punctajul să fie făcut în paralel, nu doar pentru a fi siguri de 
rezultate ci și pentru a simplifica întreg procesul.
5. În cazul nostru, pentru că jocul s-a desfășurat pe timp de 
noapte, am considerat că este necesar ca fiecare echipă să  
aibă un element reprezentativ ușor identificabil. Am ales să 
realizăm niște fanioane din materiale colorate strident.
6. La final, am oferit fiecărui jucător un premiu simbolic  
pentru implicarea lor.
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Unha aldea (Un sat)

Imagini, fișiere și jocul de descărcat:
https://ludamusproject.wordpress.com/gl/actividades-e-resultados/experiencias-lu-

dicas/unha-aldea/

NUME Unha aldea (Un sat)

REZUMAT: în ce constă 
jocul/experiența ludică

Prima  jumătate  a  secolului  XX.  Vă  urăm  bun venit
într-un  sat  galician.  Viața  este  grea  și  resursele  sunt
bogate  și  abundente,  dar  limitate.  Va  trebui  să
construiți cu mâinile voastre un sat prosper pentru a vă
întreține casa și a profita în cel mai eficient și durabil
mod posibil de resursele pe care natura vi le oferă. Va
trebui să vă faceți familia și terenul să prospere prin cât
mai buna gestionare a resurselor reprezentate în cărți.

Pornim  de  la  o  tablă  goală  pe  care  va  trebui  să  o
completăm  cu  cărți  care  reprezintă  elemente
arhitecturale  și  agricole.  Pornind  de  la  resursele
naturale,  satul  vostru va  crește  puțin câte puțin,  iar
modul  vostru  de  viață  va  câștiga  prosperitate  și
confort  într-un  mod  sustenabil  și  respectuos  cu
mediul înconjurător.

OBIECTIVE (corelate cu 
patrimoniul care urmează a
fi promovat)

 Promovarea patrimoniului cultural rural din Galicia●

referitor  la  utilizarea  resurselor  naturale  pentru
subzistență,  crearea  de  arhitectură  tradițională  de  uz
agricol,  zootehnic  și  de  cult,  ca  semn  al  adaptării  la
mediu și al dezvoltării culturii proprii.

 Valorizarea  vieții  rurale  tradiționale  din  Galicia  în●

rândul generațiilor tinere și urbane.

MISIUNEA JOCULUI / 
EXPERIENȚEI

Este vorba despre construirea unui sat prosper folosind
resursele  disponibile  în  cel  mai  durabil  și  profitabil
mod posibil pentru a trăi o viață confortabilă, plină și
prosperă  în  mediul  rural  galician:  resurse  naturale,
arhitectură  tradițională,  utilizarea  terenurilor,
dezvoltarea agriculturii și a creșterii animalelor...

GRUP ȚINTĂ (număr de
jucători și vârsta 
recomandată)

2-6 jucători/jucătoare sau echipe.
6+
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CUM SE JOACĂ: reguli 1. Începeți cu persoana cea mai tânără.
2. Fiecare rundă este împărțită în două faze. În prima
fază puteți alege una din următoarele acțiuni: a) luați o
carte din pachetul central sau din cel de cărți decartate;
b) schimbați cărți cu un alt jucător; c) furați o carte de
la un alt jucător.
3.  În  a  doua  fază  a  rundei  puteți  alege  una  din
următoarele acțiuni: a) decartați o carte din mână; b)
construiți ceva punând pe tablă o carte din mână (sau
două  în  cazul  în  care  v-au  fost  furate  cărți  runda
anterioară).  Așezați  cartea  într-unul  dintre  locurile
libere de pe tablă sau deasupra unei cărți deja plasate pe
tablă,  respectând ordinea  desenată  în partea  de  jos  a
fiecărei cărți.  Atenție! Există cărți care pot fi  puse pe
tablă  numai  dacă  sunt  disponibile  anumite  cărți  din
alte  serii,  iar  unele  cărți  valorează  mai  mult  în
interacțiune cu altele.
4. Jocul se încheie atunci când se termină toate cărțile
disponibile  și  câștigă  persoana  cu  cel  mai  mare  scor
rezultat  din  adunarea  punctelor  cărților  vizibile  pe
tablă.

MECANICI Construirea  de  pachete  de  cărți  (deck-building),
colectare (set collection), Ia de-aici! (Take that!)

DINAMICI Observă, fură, gestionează.

COMPONENTE ȘI 
MATERIALE

O planșă de persoană; 98 de cărți.

SPAȚTIU DE JOC -

TIMING Partide de aproximativ 20 de minute.

FIR NARATIV Ne  aflăm  în  Galicia  interioară  în  prima  jumătate  a
secolului  XX,  o  societate  și  o  cultură  eminamente
rurale,  cu  agricultură  de  subzistență  și  creșterea  de
animale. Familiile extinse se organizează în jurul casei și
al sarcinilor zilnice, în armonie cu mediul și natura.

PUNEREA ÎN SCENĂ, 
ESTETICĂ

Atât  ilustrațiile  cărților,  care  reprezintă  resursele
disponibile și evoluția lor, cât și tabla, care corespunde
perfect planului sau fotografiei aeriene a oricărei zone
din  Galicia  interioară  rurală,  urmăresc  să  fie  fidele
realității  pentru  a  profita  de  potențialul  didactic  al
jocului și pentru ca persoanele care joacă să identifice
fără probleme elementele recreate în joc.
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Designul  cărților  permite  observarea  cu  o  simplă
privire  a  ordinii  care  trebuie  urmată  la  construirea
diferitelor elemente ale satului, a interacțiunilor cu alte
cărți și a sistemului de punctaj: în centru avem desenul
elementului  corespunzător  care  apare  însoțit  și  de
denumire;  în  partea  de  jos  apare  ordinea  de
construcție; în partea de sus apar posibilele interacțiuni
cu  alte  cărți,  cerințe  sau  consecințe,  precum  și
punctajul.

CUM SE POATE 
TRANSFERA SAU 
FOLOSI PE VIITOR 
JOCUL / EXPERIENȚA

Această  experiență  este  complet  transferabilă  pentru
orice  teritoriu  european:  trebuie  doar  să  selectați
elementele culturii rurale respective, să le secvențiați pe
baza  logicii  producției  și  să  decideți  cum  vor
interacționa  între  ele  (de  exemplu,  dacă  doriți  să
includeți fabricarea brânzei, înainte de a obține brânza
ar trebui să existe o casă, un hambar, animale și lapte;
am  putea  face  ca  animalele  să  interacționeze  cu
pășunile, astfel încât să aibă suficientă hrană,  etc). De
asemenea, se poate adapta (dacă se consideră necesar)
sistemul  final  de  punctaj  sau  numărul  exemplarelor
fiecărei  cărți.  Rețineți  că,  cu  cât  este  mai  avansată
resursa  reprezentată  de  o carte,  cu  atât  vor  trebui  să
existe mai puține exemplare și invers.
Odată  ce  aceste  elemente  de  patrimoniu  au  fost
selectate și secvențiate, rămâne doar să proiectați cărțile
și  planșa  de  joc:  ar  putea  fi  o  opțiune  mai  puțin
laborioasă să folosiți fotografii fără drepturi de autor în
loc de ilustrații.

DESCRIEREA 
PROCESULUI 
CREATIV ȘI DE 
IMPLEMENTARE: 
dificultăți, soluții, 
recomandări…

Procesul creativ a început cu un brainstorming după ce 
am analizat ce jocuri existau în Galicia cu referire la 
elemente de patrimoniu. Am renunțat imediat la ideea 
originală de a crea un joc bazat pe Camino de Santiago 
pentru că am descoperit că, printre puținele opțiuni de 
joc în general și opțiuni de joc despre patrimoniu în 
special, cele mai multe se bazau chiar pe acest element.
Am pornit de la mai multe idei de bază:

 Am vrut să fie un joc pentru toate tipurile de public, ●

indiferent de legătura sa cu cultura galiciană sau cu 
lumea jocurilor de societate: în consecință, ar trebui să 
fie un joc simplu, ușor de jucat și care să poată fi jucat de 
mai multe ori.

 Ne-am dorit să fie un joc ce poate fi adus în contextul ●

școlar și în educația non-formală: de aceea am optat 
pentru componente simple, cum ar fi cărțile.

 Ne-am dorit să fie un joc fără dependență lingvistică ●
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sau cu cât mai puțină dependență lingvistică pentru a-i 
asigura transferabilitatea. Acest lucru ne-a ajutat să 
găsim tema principală: datorită brainstorming-ului, au 
apărut mai multe propuneri care păreau foarte 
interesante, dar dificil de abordat din cauza problemelor 
lingvistice, deoarece cele mai multe dintre ele gravitau în
jurul patrimoniului literar și lingvistic și am considerat 
că ar fi complicat de adaptat la alte realități lingvistice.
Având aceste trei aspecte clare în minte, am considerat 
că tema agricolă și tot ceea ce ține de lumea rurală ne-ar 
putea satisface așteptările și ar putea umple un mare gol 
în didactica culturală a patrimoniului galician, care se 
concentrează pe patrimoniul artistic legat de Camino de 
Santiago și pe religie sau pe bogatul univers mitologic. 
În plus, această temă ar putea fi ușor de adaptat la 
realitatea locală a tuturor teritoriilor europene, astfel 
încât să putem deschide o discuție despre caracterul 
rural al societăților trecute și / sau prezente.
Odată ce decizia a fost luată, selectarea conținutului și 
proiectarea mecanicilor jocului și a componentelor sale 
nu a fost o mare problemă. Am văzut clar încă de la 
început care ar putea fi mecanicile și componentele 
jocului. Procesul de prototipare și testare a fost lung, 
exhaustiv și riguros pentru a corecta inexactitățile și 
neconcordanțele în raport cu scorul și pentru a detalia 
regulile cu toate situațiile posibile care ar putea apărea în
timpul jocului. Am început cu un prototip realizat cu 
foi simple de hârtie care simulează cărțile și am testat 
jocul cu membrii Xandobela. Apoi am început să 
lucrăm la ilustrațiile și designul cărților și al planșei de 
joc și, cu această primă versiune completă a jocului, am 
început să organizăm sesiuni de testare în diferite 
condiții și cu diferite persoane, cărora le-am cerut să 
detalieze aspectele care ar putea fi îmbunătățite și cele 
care le-au plăcut cel mai mult. Încetul cu încetul am 
echilibrat neconcordanțele, am finalizat detaliile și am 
tot refăcut regulamentul până la versiunea sa finală.
În încheierea acestui proces, am considerat de cuviință să
concepem și o versiune cooperativă a jocului, în format 
mai mare, pe care să-l folosim în școli și centre sociale.
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