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1. Gry perswazyjne – co to w ogóle 

jest?



Gry poważne - definicja

• Gry poważne (ang. serious games) – gry, które 
mają wyraźny i starannie obmyślany cel 
edukacyjny, i ich podstawowym przeznaczeniem 
nie jest zapewnianie rozrywki. (Abt, 1970)

• Rywalizacja umysłowa, rozgrywana z 
komputerem, w oparciu o określone zasady, 
która wykorzystuje rozrywkę, aby promować i 
osiągać rządowe lub korporacyjne cele 
związane z treningiem umiejętności, edukacją, 
zdrowiem, polityką publiczną i komunikacją
strategiczną. (Zyda, 2005)



Gry perswazyjne a gry poważne

• Gry perswazyjne – podkategoria gier 
poważnych. Głównym celem gier 
perswazyjnych jest zmiana przekonań / 
nastawienia odbiorcy w poruszanej przez 
siebie kwestii.



2. Co nieco o harcerstwie



Którym harcerstwie?

• Związek Harcerstwa Polskiego 
(ZHP)

• Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej (ZHR)

• Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza”
Federacja Skautingu 
Europejskiego

• Royal Rangers Polska

• Stowarzyszenie Harcerskie



Co robimy, czyli misja ZHP

Misją ZHP jest wychowywanie młodego 

człowieka, czyli wspieranie go 

we wszechstronnym rozwoju 

i kształtowaniu charakteru przez stawianie

wyzwań.



Jak to robimy, czyli metoda 

harcerska

Cechy, którymi charakteryzuje się metoda 
harcerska:

• Pozytywność
• Indywidualność
• Wzajemność oddziaływań
• Dobrowolność i świadomość celów

• Pośredniość
• Naturalność



Jak to robimy, czyli metoda 

harcerska

Elementy metody harcerskiej:

• Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie

• Uczenie przez działanie

• System małych grup

• Stale doskonalony i pobudzający do 
rozwoju program



Struktura ZHP

• Zastęp / Szóstka – możliwie naturalna 
grupa wspólnie pracujących i bawiących 
się rówieśników

• Drużyna / Gromada – podstawowa 
jednostka organizacyjna, składa się z 
zastępów / szóstek

• Szczep – skupia drużyny i gromady, 
najczęściej z różnych metodyk



Struktura ZHP
• Hufiec – skupia szczepy lub bezpośrednio 

drużyny; zapewnia wsparcie administracyjne, 
programowe, kształceniowe i organizacyjne

• Chorągiew – po jednej na województwo + 
Chorągiew Stołeczna; skupia hufce, pełni 
przede wszystkim funkcje administracyjne, 
posiada osobowość prawną

• Główna Kwatera ZHP – zajmuje się bieżącym 
kierowaniem organizacji we wszystkich 
aspektach

• Zjazd ZHP – najwyższa władza w Związku; 
wybiera członków Głównej Kwatery; tylko on 
może zmieniać Statut



Przykładowe hufcowe zespoły 

wspierające

• Zespół Programowy

• Zespół Kadry Kształcącej

• Zespół Wizerunku i Promocji

• Komisja Stopni Instruktorskich

• Komisja Historyczna



Grupy metodyczne w ZHP

Służba16-21 latWędrownicy

Poszukiwanie13-16 latHarcerze starsi

Gra10-13 latHarcerze

Zabawa6-10 latZuchy

Główna forma 

działania

Przedział

wiekowy

Grupa 

metodyczna

Instruktorzy – wychowawcy; minimum 16 lat



Stopnie i sprawności harcerskie

• Instrumenty metodyczne ułatwiające 
realizowanie programu oraz motywujące do 
samorozwoju.

• Stopnie wymagają wykazania się wiedzą
i umiejętnościami harcerskimi i życiowymi z dość
szerokiego zakresu.

• Sprawności dotyczą biegłości w jednej, 
konkretnej dziedzinie (np. Terenoznawca, 
Sanitariusz, Kucharz, Pływak, Grajek, Znawca 
Komputerów).



Stopnie harcerskie w ZHP

• Młodzik / Ochotniczka

• Wywiadowca / Tropicielka

• Odkrywca / Pionierka

• Ćwik / Samarytanka

• Harcerz Orli / Harcerka Orla (HO)

• Harcerz Rzeczypospolitej / Harcerka 
Rzeczypospolitej (HR)



Próba na stopień



Próba na stopień



Próba na sprawność



Stopnie instruktorskie

-21+Harcmistrz

Kierownik 

wypoczynku

18+Podharcmistrz

Wychowawca 

kolonijny (18+)

16+Przewodnik

Uprawnienia 

państwowe

Wymagany 

wiek

Stopień



3. Gra „Zrównoważony rozwój”



„Zrównoważony rozwój”

• Autorka: hm. Lucyna Czechowska, ZOKK
436/2014, ZOKP/6/201, Chorągiew Kujawsko-
Pomorska, Hufiec Toruń

• Cel stworzenia gry:



Do kogo gra jest skierowana?

• Grupa docelowa: wędrownicy

• Liczba graczy: 4 (lub 4 zespoły po 2 osoby 
lub 4 zespoły po 3 osoby)



Sytuacja startowa

Każdy gracz / zespół losuje na początku gry kartę
postaci. Każda postać znajduje się w innej, opisanej na 
swojej karcie sytuacji życiowej i posiada odpowiednią do 
niej liczbę punktów rozwoju w poszczególnych 
obszarach. Te obszary to rozwój:

• Intelektualny

• Fizyczny

• Społeczny

• Duchowy

• Emocjonalny



Karty postaci



Karty postaci



Cel gry

Zdobycie jak największej ilości punktów 
we wszystkich dziedzinach aktywności 
swojej postaci. Wygrywa osoba, u której 
różnica pomiędzy najsilniejszą, a 
najsłabszą sferą rozwoju jest najmniejsza. 



Ogólna mechanika gry

• Rozgrywka składa się z 12 tur. Każda tura reprezentuje 
jeden miesiąc działalności.

• Gracze dysponują ograniczonymi zasobami dwóch 
rodzajów: czasem i pieniędzmi.

• W każdej turze gracze wykonują po dostępne dwie akcje 
standardowe lub sezonowe. Każda akcja zużywa pewną
ilość zasobów, generując za to punkty rozwoju w 
określonych dziedzinach, a czasem także dodatkowe 
zasoby.

• Pula dostępnych akcji ograniczona jest przez akcje 
wykonane już przez innych graczy w danej turze. 
Dodatkowo, przez całą grę każda akcja standardowa 
może być wykonana co najwyżej 3 razy.



Akcje



Akcje (zadania) sezonowe

• Dostępne tylko w jednym, określonym 
miesiącu.

• Wybranie akcji sezonowej przez jednego 
gracza nie blokuje jej wyboru kolejnemu 
graczowi.

• Jedna akcja sezonowa może zostać
wybrana maksymalnie dwa razy.



Akcje (zadania) sezonowe



Karty prób

• W swojej kolejce, o ile pozwalają mu na to 
posiadane zasoby, gracz zamiast wykonywać
zwykłą lub sezonową akcję może zadeklarować
otwarcie próby harcerskiej lub instruktorskiej.

• W zależności od swojej wyjściowej sytuacji, 
zdobywa kolejny stopień harcerski/instruktorski.

• Losuje dwie karty z odpowiedniego stosu kart 
prób i wybiera z nich jedną, którą będzie 
realizował.

• Próba składa się z konkretnych zadań, które 
można zaliczyć, wykonując odpowiednie akcje.



Karty prób

• Po wykonaniu wymaganych przez daną próbę
zadań, gracz może zadeklarować zamknięcie 
próby.

• Otrzymuje wtedy dodatkowe punkty rozwoju, 
które może dowolnie rozdysponować, a także 
dodatkowy znacznik czasu, którego może 
używać do końca gry.

• Podczas rozgrywki jedna postać może zdobyć
maksymalnie jeden stopień harcerski oraz jeden 
stopień instruktorski.



Karty prób - przykłady



Karty prób - przykłady



Zakończenie gry

• Po zakończeniu gry, gracze w tajemnicy liczą
swoje punkty i przydzielają posiadane 
dodatkowe punkty rozwoju.

• Wygrywa gracz, u którego postaci różnica 
pomiędzy najsilniejszą a najsłabszą sferą
rozwoju jest najmniejsza.

• Po każdej rozgrywce powinna zostać
przeprowadzona dyskusja, podczas której 
gracze powinni mieć możliwość podzielenia się
swoimi przemyśleniami i wnioskami, które 
powstały podczas udziału w grze.



4. Na czym polega perswazyjność
omawianej gry?



„Zrównoważony rozwój” jako gra 

perswazyjna



Skąd zapotrzebowanie na taką
grę?

• Problem nr 1 – „Ja” ponad wszystko

• Problem nr 2 – Harcerstwo ponad wszystko

• Problem nr 3 – Stopnie? A po co to komu?



5. Co by tu zbadać?



Cele badawcze

• Nastawienie wobec idei / przekonania na temat 

zrównoważonego rozwoju, priorytetów 

życiowych oraz wobec zdobywania stopni i 

sprawności.

• Skuteczność gry jako środka perswazji w 

zakresie przekonań na temat zrównoważonego 

rozwoju oraz priorytetów życiowych (pretest, 

postest, wnioski graczy zebrane po rozgrywce, 

postest po dłuższym czasie).



Cele badawcze

• Skuteczność gry jako środka perswazji w 
zakresie przekonań na temat zdobywania 
stopni (pretest, postest, wnioski graczy 
zebrane po rozgrywce, postest po 
dłuższym czasie).

• Zbadanie, czy w okresie po rozgrywce 
badani faktycznie otworzyli lub zamknęli 
próby na stopnie.



Czego brakuje do szczęścia?

• Narzędzi do badania przekonań na 
tematy, które porusza gra.

• Okazji do przetestowania gry, najlepiej na 
grupie, która i tak nie mogłaby 
uczestniczyć we właściwym badaniu.



Bibliografia

• Abt, 1970. Serious Games.
• Zyda, 2005. From visual simulation to virtual reality to 

games.

• Świątek, 2014. Rodzaje gier użytkowych (serious
games) oraz ich zastosowanie w edukacji – opis 
zjawiska.

• http://grywalizacja24.pl/czym-sa-serious-games/ (dostęp: 
01.03.2018)

• Statut ZHP
• Gajdziński, 2011. Harcerski system wychowawczy.

• Czechowska, 2010. Zrównoważony rozwój.

• Centralny Bank Pomysłów ZHP (http://cbp.zhp.pl/; 
dostęp: 01.03.2018)



Pytania?



Dziękuję za uwagę ☺


