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Prefață 
"Rewind: LARPing Past for the Future" este un proiect educațional pentru tineri din 
Germania, Moldova și Ucraina, organizat de Chance International la Berlin, în perioada 6-
16.11.2022. Scopul proiectului a fost de a introduce jocul de roluri Live Action ca instrument 
educațional și de a ghida participanții în scrierea și testarea primelor lor scenarii. Acest 
document este o colecție de lucrări, elaborate în timpul proiectului. Este disponibil în limbile 
engleză, germană, română și ucraineană. 
 
Jocul de rol este o posibilitate sigură pentru noi de a obține experiențe practice: de la a ne 
preface că suntem părinți când de fapt suntem copii, până la a salva viețile oamenilor când 
exersăm pe un manechin la universitatea de medicină. 
 
Fiecare LARP creat de participanți constă în  

- o scurtă descriere a jocului care poate fi dezvăluită viitorilor jucători, cunoscută și 
sub numele de brief 

- un atelier pre-larp pentru a încălzi participanții, pentru a introduce reguli de 
siguranță, cum ar fi cuvintele de oprire, sau pentru a le permite să exerseze 
principalele mecanisme de joc - ceea ce vor face de fapt în timpul jocului 

- LARP-ul propriu-zis, care va fi realizat de către jucători cu o interacțiune minimă spre 
zero cu organizatorii 

- debriefing, în care participanții își dau jos personajele și își împărtășesc sentimentele 
după joc 

Unele LARP-uri din această compilație sunt scrise conform acestei structuri, iar altele sunt 
mai libere. În unele LARP-uri puteți găsi numele autorilor, iar unii au decis să rămână 
incognito. 
Proiectul este finanțat în cadrul programului de finanțare "MEET UP! Tineret pentru 
parteneriat" de către Fundația Amintire, Responsabilitate și Viitor (EVZ) și Ministerul 
Federal de Externe. Subiectul cheie al acestui proiect este Cultura rememorării. Jocurile 
dezvoltate în cadrul acestui proiect trebuiau să fie folosite pentru a crește gradul de 
conștientizare a întregii moșteniri întunecate a național-socialismului, pentru a se asigura 
că astfel de crime nu se vor mai repeta niciodată. Dar, începând cu 24 februarie 2022, noi 
crime și noi moșteniri au început să domine lumea noastră mondenă. În momentul în care 
acest document este scris, războiul este încă în desfășurare. Fiecare participant la proiect 
este afectat de el. Iar LARP-urile create în cadrul acestui proiect îndeplinesc noi cerințe, ca 
și mecanici de coping. Într-o anumită măsură, toate sunt legate de evenimentele din trecut. 
Toate sunt scrise în prezent, cu speranța unui viitor mai bun. 
La compilarea LARP-urilor într-un singur fișier, scenariile au fost păstrate aproape de starea 
lor originală. Diferențele sunt următoarele:  

- Fontul - este același pe tot parcursul documentului, pentru a menține, cel puțin 
parțial, un singur stil vizual pentru confortul cititorului. 

- Frază suplimentară la sfârșitul fiecărui scenariu cu privire la materialele de tipărire, 
pentru că inițial venea ca un document separat menit să fie tipărit. 

- Unele paragrafe au fost restructurate pentru o mai bună lizibilitate și diviziuni logice 
Această publicație nu reprezintă opinia Fundației EVZ. Autorul își asumă 
responsabilitatea pentru orice afirmație conținută în această publicație. 
 
Ivan Makarov - "Rewind: LARPing Past for the Future" formator 
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Atelier de lucru privind regulile de siguranță 
Una dintre caracteristicile cheie ale LARP-urilor este aceea de a intra în experiențe 
emoționale. Uneori, acestea sunt minunate și pozitive. Dar uneori, în funcție de barierele 
noastre, de intensitatea jocului și de mulți alți factori - acestea pot deveni grele până la 
limita de a fi deranjante. 
LARP, dincolo de orice altceva, este un joc. Responsabilitatea organizatorilor este de a 
face din el un spațiu sigur. Jocul nu ar trebui să fie niciodată mai important decât 
bunăstarea unui jucător. Pentru a ne asigura că, în timpul jocului, fiecare jucător are o 
înțelegere comună a modului în care își poate ajusta experiența și poate renunța la joc, 
atunci când se simte chiar și ușor inconfortabil, am dori să vă rugăm să introduceți acest 
atelier de siguranță, dacă decideți să organizați unul dintre următoarele jocuri. 
 
Atelier de pre-LARP Cut & break - 5-10 minute. 
Atunci când organizați atelierul, asigurați-vă că fiecare participant este prezent.  
"În timpul jocului, veți interacționa cu ceilalți participanți. Cu toții avem limite diferite, în 
ceea ce privește atingerea, distanța personală, volumul vorbirii, subiecte declanșatoare etc. 
Ceea ce este normal pentru unul, poate fi un "nu-nu" pentru celălalt. Și, deși LARP este un 
loc minunat pentru a încerca noi experiențe și pentru a vă testa limitele și limitele, am dori 
să ne asigurăm că aveți o modalitate sigură de a vă ajusta experiența pentru o experiență 
de joc mai bună. 
Pentru asta, avem regula "Break" și "Cut".  
Dacă vă simțiți inconfortabil atunci când interacționați cu cealaltă persoană în timpul 
jocului, puteți spune "Pauză" și ar fi un semn pentru această persoană că ar trebui să 
reducă intensitatea a ceea ce face cu dumneavoastră. Nu înseamnă că ar trebui să înceteze 
interacțiunea și să plece, ci doar să o facă mai puțin intensă. 
Dacă în timpul interacțiunii începeți să vă simțiți atât de inconfortabil, încât vreți pur și 
simplu să renunțați la această experiență, puteți spune "Cut". Pentru persoana care 
interacționează cu tine, acesta va fi un semnal de a înceta toate interacțiunile cu tine și de 
a se deplasa, ca și cum această conversație nu a avut loc și tu nu ai existat niciodată. Iar 
apoi vi se sugerează să părăsiți zona de joc a jocului sau să vă apropiați de organizatorul 
jocului (sau de maestrul de joc, GM) dacă doriți să discutați situația sau doar să primiți 
sprijin emoțional. Această mecanică îți permite să trăiești liber și, de asemenea, chiar să te 
alături jocului mai târziu, dacă ai chef, fără să te temi că vei strica experiența nimănui. 
Acum, haideți să exersăm. Am nevoie de o persoană pentru demonstrație." 
 
Când faceți demonstrația, stați în fața celeilalte persoane, dar asigurați-vă că fiecare 
participant poate vedea ce faceți.  
"Vom face o strângere de mână. Una lungă. Îi voi cere partenerului meu să intensifice 
treptat modul în care îmi strânge mâna, adăugând mai multă forță în strângere sau 
scuturând-o în sus și în jos foarte tare, aproape violent. Și apoi, când mă voi simți 
inconfortabil, voi spune "Pauză". Iar strângerea de mână ar trebui să devină mai puțin 
intensă. Apoi veți schimba rolurile". 
Faceți o demonstrație.  
"Mulțumesc pentru asistență. Scopul acestui exercițiu este de a vă oferi o experiență 
practică de a spune "pauză", într-o situație inconfortabilă. Astfel, atunci când se va 
întâmpla cu adevărat, vă puteți aminti experiența și să o faceți efectiv. Acum, întoarceți-vă 
către o persoană care stă lângă dumneavoastră. Și exersați-o timp de câteva minute. Ambii 
parteneri ar trebui să încerce. Vă rog, amintiți-vă că nu este un exercițiu de forță. Scopul 
este să spuneți "Pauză" atunci când vă simțiți ușor inconfortabil.” 
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Dacă numărul de participanți este impar, ajutați participantul care nu are un cuplu să o 
practice. 
Repetați același proces cu "Cut", dar în loc să faceți strângerea de mână mai puțin intensă, 
după ce se spune "Cut", strângerea de mână ar trebui să se oprească și participanții ar 
trebui să își retragă mâinile..  
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ART: act.react.tell (Artă :acționează. reacționează. spune) 
 
Oamenii nu aud vocea Planetei.  Dar ea încearcă să ne avertizeze cu privire la dezastrele 
naturale.  Doar artiștii pot auzi planeta, dar nu au cuvinte.  Există doar artă.  Dansatorii au 
mișcări, muzicienii au sunete.  Arhitecții au clădiri, etc.  Sarcina lor este să avertizeze 
oamenii despre un dezastru natural care se va întâmpla.  Ei trebuie să o arate folosind doar 
arta lor. 
 
Jocul este format din mai multe părți.  Fiecare parte conține un fenomen natural și o formă 
de artă.  Părțile sunt separate de mesaje de la Planetă despre următoarea catastrofă care 
urmează să se întâmple.  În timpul fiecărei părți, se difuzează muzică caracteristică acestei 
catastrofe naturale. 
 
*Se aude o muzică blândă și calmă.  Artiștii se așează în cerc cu ochii închiși*. 
 
Planeta: "Dragi artiști.  Voi sunteți vocea mea.  Doar voi puteți avertiza oamenii în legătură 
cu un dezastru natural.  Trebuie să se întâmple în curând, o simt.  Dacă oamenii vă înțeleg, 
dezastrul nu se va întâmpla." 
 
..... 
 
 *Sunete de foc* 
 
 Planeta: "Știu că va fi un incendiu mare în curând.  Vor arde pădurile și câmpurile.  Nu va 
rămâne nici măcar o singură plantă pe planetă.  Când vă veți deschide ochii - veți deveni 
dansatori doar cu corpul și mișcările lor.  Vă puteți mișca atât independent, cât și în 
grup.  Avertizați omenirea în legătură cu focul" 
 
 Artiștii dansează în forme arbitrare, înfățișând focul. 
 
 *muzica se oprește. artiștii se așează în cerc și închid ochii" 
 
 *se pornesc sunetele de apă* 
 
 Planeta: "Va fi o mare inundație în curând.  Întregul pământ va fi acoperit de apă.  Omenirea 
va putea supraviețui doar dacă va începe din timp să construiască o casă care să o 
protejeze de apă.  Când veți deschide ochii, veți fi arhitecți.  Tot ceea ce veți avea sunt 
cunoștințele despre cum să construiți o casă.  Vă cer să avertizați oamenii." 
 
 Artiștii construiesc o casă cu corpul lor. 
 
 *muzica se oprește. artiștii se așează în cerc și închid ochii" 
 
 *se includ sunetele orașului, zgomotul mașinilor, țevile de eșapament*. 
 
 Planeta: "Am sentimentul că în curând va avea loc o mare eliberare de gaze nocive în 
atmosferă.  Nu va mai exista aer curat.  Oamenii vor începe să se sufoce din cauza 
gazelor.  Stratul de ozon se va prăbuși, nu va mai fi capabil să protejeze oamenii de razele 
nocive ale soarelui.  Când veți deschide ochii, veți deveni actori de teatru.  Dar nu aveți 
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cuvinte, așa că puteți vorbi despre asta folosind tot ce aveți la îndemână.  Vorbiți oamenilor 
despre dezastru". 
 
 Artiștii trebuie să se pună de acord între ei fără cuvinte și să joace o scenă care să 
înfățișeze emisia de gaze în atmosferă. 
 
 *muzica se oprește. artiștii se așează în cerc și închid ochii" 
 
 *sună uraganul* 
 
 Planeta: "Simt că în curând omenirea va avea de suferit de pe urma unui uragan 
puternic.  Vânt puternic, ploaie, copaci care cad, clădiri care se prăbușesc... Când vă veți 
deschide ochii, veți deveni muzicieni doar cu sunete.  Sunteți înconjurați de obiecte care 
emit diferite sunete.  Puteți să produceți voi înșivă sunete, dar nu și cuvinte.  Avertizați 
omenirea în legătură cu uraganul" 
 
 Artiștii își folosesc vocea și obiectele din jur pentru a crea o "muzică" care va semăna cu 
un uragan.  Recuzita care va ajuta, o vom pregăti în prealabil: bețe, sticle de plastic goale, 
pungi, pahare cu mazăre, o tigaie de metal și o lingură etc. 
 
 *muzica se oprește. artiștii se așează în cerc și închid ochii" 
 
 *începe muzica ușoară cu cântecul păsărilor* 
 
 Planeta: "Vă sunt recunoscător pentru că ați reușit să transmiteți oamenilor cuvintele 
mele.  Aceștia nu mai sunt amenințați de dezastre naturale și catastrofe.  Voi trăi în pace, 
liniște și armonie.  Când vă veți deschide ochii, veți deveni artiști care au la dispoziție doar 
vopsele și hârtie.  Puteți picta în orice culoare, orice formă, așa cum simțiți.  Trebuie să 
creați împreună un tablou de pace și liniște pe Planetă, astfel încât omenirea să nu se teamă 
să trăiască. 
 
 Artiștii desenează o imagine a unei vieți fericite pe planetă cu ajutorul creionului sau al 
vopselelor pe hârtie mare. 
 
 *Muzica este oprită. game over*. 
 
 Timp de reflecție.  Cum v-ați simțit în acel moment?  A fost dificil să ajungeți la un acord 
fără cuvinte? ... 
 
ATELIERE  
1) Emoții: a arăta și a ghici 
Scopul acestui atelier este de a-i pregăti pe toți participanții pentru a juca LARP. Acesta 
ajută la crearea atmosferei pentru joc: jucătorii își vor înțelege mai bine sentimentele 
interioare și vor interacționa cu ceilalți mai deschis. 
 
Participanții sunt împărțiți în două grupuri. Primul va primi cartonașe cu emoții. Acestea 
trebuie să arate fericirea și plictiseala, în timp ce celălalt grup, în același timp, trebuie să 
ghicească aceste emoții. 
Apoi se arată surpriza și frica și acțiunea se repetă. modul de joc și de exprimare a emoțiilor 
este la latitudinea participanților. 
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2) Joc de sunet 
 
Acest joc dezvoltă abilitatea participanților de a crea și identifica diferite sunete. Aceștia 
pot folosi percuția, care este o metodă de batere a părților corpului cu degetele, mâinile. 
Cu ajutorul unor obiecte suplimentare, cum ar fi creioane, căni, linguri și tigăi, sticle de 
plastic, hârtii și pietre, se va crea sunetul. Cum sună focul? Este armonia destul de liniștită? 
Orașul este zgomotos? Participanții pot cânta, striga sau suna în felul lor pentru a arăta 
diferite noțiuni. 
 
3) Noi suntem arhitecturi 
 
Participanții trebuie să își combine ideile și să creeze împreună clădiri datorită sarcinilor. 
Cu toții sunt responsabili pentru procesul de construcție și pentru a arăta puterea unității. 
Prima sarcină este de a construi o casă în care să locuiască un elefant. 
A doua sarcină este de a construi o casă în care să locuiască șoareci. 
 
4) Tăcerea  
 
Regulile acestui joc sunt foarte simple și vor fi clare chiar și pentru un copil.  Una dintre 
echipe se gândește la un cuvânt sau la o frază și îl spune reprezentantului rivalilor, care 
trebuie, cu ajutorul expresiilor faciale, al gesturilor sau al dansurilor, să le arate tovarășilor 
săi cuvântul dorit, fără a scoate vreun sunet. 
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Trecerea Frontierei 
Designeri LARP 
Marina Karpovich, Tanja Thaller 

Scurtă descriere 
Oameni de naționalități diferite se află într-un autobuz în drum spre Letonia din Belarus. Ei 
sunt opriți la punctul de control al frontierei și se confruntă cu dificultăți diferite în funcție 
de țara lor de origine. LARP-ul se bazează pe joc de rol și improvizație. 
 
Informații 

Timp de joc: 2 ore, inclusiv atelierul de lucru. Se mărește cu 5 minute pentru fiecare jucător 
după al 5-lea. 

Număr de jucători: 5-8 

Număr de organizatori: 2. Unul dintre ei va trebui să joace un ofițer de control al frontierei 
ca NPC. 

Echipament necesar: Mai multe scaune, pixuri, toate materialele tipărite, câteva haine 
care ar putea semăna ușor cu cele ale unui ofițer de control al frontierei. 

Spațiu: Camera nu ar trebui să fie prea mare și poate crea senzația unui birou de control 
al frontierei. Trebuie să existe posibilitatea de a scoate participanții din cameră pentru scurt 
timp în timpul LARP-ului. 
Atmosfera de LARP: Totul - tensionată, distractivă, reflexivă, de susținere, conflictuală. 
 
Instrucțiuni 
 
INTRODUCERE 2-3 minute 
1. Creați o atmosferă calmă. Alternativ, rugați participanții să facă liniște. 
2. Explicați obiectivele LARP-ului: 
Vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi. 
Numele meu este Marina, ea este Tanja. Suntem proiectanții și organizatorii LARP-ului 
"Crossing the Border". LARP-ul nostru este dedicat temei naționalităților și politicii de 
migrație. Acestea sunt poveștile unui grup de străini care traversează granița dintre Belarus 
și Letonia într-o noapte de noiembrie, în același autobuz. Fiecare dintre ei are o poveste de 
viață diferită de a celuilalt, precum și motivul pentru care se îndreaptă spre Riga, capitala 
Letoniei. LARP-ul va dura aproximativ 50 de minute, timp în care se vor confrunta cu 
controlul de frontieră din partea letonă și vor face cunoștință cu colegii lor de călătorie. 
Înainte de acest moment, vă propunem să luați parte la o serie de ateliere care vă vor ajuta 
să vă pregătiți pentru Larp și să treceți printr-o transformare în personajele poveștii. După 
LARP vom avea, de asemenea, o scurtă sesiune de reflecție. În total, toate activitățile 
noastre vor dura până la două ore, acest lucru luând în considerare și micile pauze. 
Aveți întrebări? 
Atunci vă propun să începem prima parte, cea pregătitoare, cu exerciții 
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ALEGEREA PERSONAJELOR ȘI ATELIER DE CARTE DE IDENTITATE 5-8 minute 
3. Cereți participanților să își aleagă un rol. Spuneți-le să-l păstreze pentru ei înșiși și 
să nu-l arate nimănui altcuiva: 
"Vom interpreta diferite personaje din diferite țări. Am pregătit mai multe opțiuni pentru voi. 
Simțiți-vă liberi să vă gândiți la care dintre aceste roluri ați dori să le preluați pentru LARP-
ul de astăzi și apoi vă rugăm să alegeți unul". 
4. Invitați-i să se așeze pe bănci, dacă doresc, și să citească cu atenție ceea ce se află pe 
fișa lor de rol. 
5. Acum, rugați participanții să ia una dintre cărțile de identitate și să o completeze. Puneți-
le la dispoziție pixuri și timp. 3-5 minute 
 
ATELIER DE MERS 5-8 minute 
6. Acum rugați-i să înceapă să intre în rol în timp ce se plimbă prin zonă. Pentru a-i ajuta, 
citiți câteva dintre următoarele întrebări și dați-le timp să încerce. 
- Cum merge personajul tău? 
- Cum merge personajul tău la o întâlnire importantă? 
- Cum îi salută personajul tău pe ceilalți? - și vă rugăm să vă plimbați încercând să-i salutați 
pe ceilalți! 
- Cum spune personajul tău "nu"? - Încearcă să spui nu celorlalți atunci când îi întâlnești! 
 
ATELIER DE LUCRU STEP FORWARD 15 minute 

7. Explicați: 
Vom face acum "un pas înainte" pentru a reflecta mai mult asupra personajului tău. Vă 
rugăm să formați o linie, ca o linie de start în liniște". 
8. Imediat ce au format linia, spuneți-le participanților: "Nu, nu: 
"Vom citi o listă de situații sau evenimente. De fiecare dată când puteți răspunde "da" la 
afirmație, ar trebui să faceți un pas înainte. În caz contrar, ar trebui să rămâneți acolo unde 
sunt și să nu vă mișcați". 
9. Citiți situațiile pe rând. Faceți o pauză între fiecare enunț pentru a le da timp oamenilor 
să facă un pas înainte și să se uite în jur pentru a lua act de pozițiile lor în raport cu ceilalți. 
Situații: 
- Nu v-ați confruntat niciodată cu dificultăți financiare serioase. 
- Simțiți că limba, religia și cultura dumneavoastră sunt respectate în societatea în care 
trăiți 
- Simțiți că vă puteți exprima opinia cu privire la probleme sociale și politice fără consecințe 
nefaste. 
- Nu vă este teamă să nu fiți oprit de poliție. 
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- Nu v-ați simțit niciodată discriminat din cauza originii dvs. 
- Puteți pleca în vacanță o dată pe an. 
- Aveți o viață interesantă și sunteți optimist cu privire la viitorul dumneavoastră. 
- Puteți vota la alegerile naționale și locale. 
- Sunteți liber să folosiți orice site de pe internet fără teama de cenzură. 
- Nu ați fost niciodată discriminat la trecerea frontierelor. 
10. La final, invitați-i pe toți să își noteze pozițiile finale: 
"Acum uitați-vă unde vă aflați și unde se află ceilalți. Puteți să ne spuneți de unde provine 
personajul vostru?". 

Pauză 10 minute 
11: Explicați: 
"Acum luăm o pauză. Puteți folosi această pauză pentru a face tot ce trebuie pentru a fi 
liberi și pe deplin implicați în timpul LARP-ului. Acum este ultima voastră șansă să mergeți 
la baie, să răspundeți la mesaje etc. Ne vom întâlni din nou peste 10 minute sus, când 
Marina va explica regulile LARP-ului. Și apoi vom începe" 
 
LARP 50 de minute 
 
EXPLICAȚIE 
 
Începem când toți oamenii intră în biroul de control al frontierei. 
1. Lăsați oamenii să descopere locul și să interacționeze. 
2. Ofițerul intră: 
Labdien! Trebuie să vă verific pașapoartele. Pentru a face acest lucru mai repede, vreau să 
vă aliniați într-o coadă. Cei care au pașapoarte din UE și nu au nevoie de viză, vă rog să 
intrați primii! Apoi cei care nu au pașapoarte UE și nu au nevoie de viză. Apoi cei care nu 
au pașapoarte Schengen, dar care călătoresc pe termen scurt. Și apoi toți cei care au viză. 
Fiți rapizi!!! Nu am mult timp la dispoziție. 
3. Ofițerul verifică și face remarci suspecte, cum ar fi "aha, asta e problematic. Vom vedea 
mai târziu", și mai întreabă "Numele? Ce meserie aveți? Când plecați? Aveți viza? Unde 
lucrați? Aveți toate documentele?" etc. și își ia și notițe.  
4. Ofițer: "Bine, acum va trebui să așteptați. Poate aveți noroc de data aceasta. Poate va 
dura doar două ore." 
5. Așteptați. Lasă-i să se joace. 
6. Multe minute mai târziu, ofițerul intră din nou cu hârtii. Aici, puteți alege să lăsați toate 
persoanele să completeze formularele sau doar anumite persoane, de exemplu, persoanele 
din SUA, Pakistan, Belarus și Afganistan. 
"Aici. Completați astea. Trebuie să le completați corect. Dacă nu, nu vă puteți urca înapoi 
în autobuz. Ați înțeles?" 
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7. Ofițerul îi dă hârtii și pixuri, dar nu și suficiente pixuri, apoi pleacă. 
8 Ofițerul vine din nou și ia hârtiile: 
"Bine, acum așteptați. De obicei, nu trebuie să așteptați mai mult de câteva ore." 
Dacă vreți, puteți obliga o persoană să completeze din nou formularul. Găsiți o problemă, 
cum ar fi modul în care a răspuns la întrebarea privind vaccinarea împotriva covidiei, și 
lăsați-o să completeze formularul de câte ori doriți. 
9. La un moment dat, ofițerul intră și scoate persoana din Belarus, apoi îi explică persoanei 
de afară că efectuează o percheziție suplimentară, întrebând despre viză, despre motivație, 
despre cazierul judiciar, despre relațiile de familie etc. 
Pentru aceasta, puteți alege să rămâneți în pielea personajului, sau să-i cereți persoanei să 
închidă ochii și să-și imagineze scenariul, sau să aveți o înregistrare a interogatoriului pe 
care i-l puteți oferi. 
10. Persoana din Belarus poate reveni. Persoana din Afganistan este scoasă. Aceeași 
procedură. Puteți alege să scoateți câte persoane doriți. 
11. Ultima sarcină, cu aproximativ 10 - 15 minute înainte de sfârșitul LARP-ului. 
Dilemă: Ofițer: 
"Aveți o problemă. Șoferul autobuzului v-a oferit o opțiune. Persoana din Belarus și cea din 
Afganistan trebuie să stea mai mult, poate o oră, poate mai mult. Avem nevoie de niște 
verificări suplimentare. Șoferul autobuzului v-a dat posibilitatea de a alege, dacă doriți, 
puteți pleca fără ei acum. Sau puteți aștepta cu toții până când termină. Mai vine un alt 
autobuz spre seară sau mâine. Poate că pot cere să se alăture unuia dintre aceste autobuze. 
Veniți la biroul meu când v-ați hotărât". 
Ofițerul pleacă din nou și așteaptă răspunsul lor. 
 
SFÂRȘITUL LARP-ULUI ACTIV 
 
REFLECȚIE / DEZBRIEF 5-8 minute 
Pentru a încheia experiența, rugați participanții să părăsească încet rolul lor. Dați-le 
suficient timp pentru a face acest lucru. De asemenea, lăsați participanții să ia o scurtă 
pauză pentru a merge la baie etc. înainte de a începe reflecția. Încurajați-i să se "scuture": 
"Acum vrem să ne părăsim rolurile. Dacă vreți, puteți să vă scuturați, să săriți și să faceți 
orice aveți nevoie pentru a vă întoarce la voi înșivă. După ce v-ați părăsit rolul, vă rugăm să 
vă așezați în cerc". 
Pentru a reflecta asupra experienței, puteți folosi următoarele întrebări: 
Cum vă simțiți acum? 
Cum vă simțiți în legătură cu rolul/pașaportul/naționalitatea dumneavoastră? 
Cum a fost comunicarea cu celelalte personaje? 
Ce părere aveți despre designul LARP-ului? 
 
Referințe 
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Am preluat informații și ne-am inspirat din: 
https://www.passportindex.org/ 
Compass - Manual for Human Rights Education with Young People (2nd edition updated 
in 2020) (2021) 
Pagina următoare conține materialele care trebuie tipărite și distribuite participanților 
conform logicii jocului 

  



 14 

 

 

LETONIA (NERESPONSABIL; NEPILSONA)  
 Naționalitate:       
Nu aveți cetățenie, deoarece vă numărați printre cei 10 % de ne-cetățeni din 
Letonia. Vă identificați ca fiind rus, bielorus, polonez, ucrainean sau lituanian, 
deoarece dumneavoastră sau părinții dumneavoastră aparțineți acestei 
comunități.   
Pașaport:  
Acest pașaport vă permite să călătoriți în anumite țări, dar nu aveți aceleași 
drepturi ca și cetățenii letoni.  Cerințe de viză:  
Vi s-a permis să intrați în Belarus fără viză pentru 30 de zile. Aveți voie să vă 
întoarceți în Letonia fără viză.   
Motivul călătoriei:  
Ați mers în Belarus poate pentru a vă reîntâlni cu prietenii sau cu rădăcinile 
dumneavoastră. Acum vă întoarceți în Letonia, unde locuiți.   
Descrieri suplimentare ale personajelor și acțiune oferită:  
Din cauza situației politice actuale, nu doriți să vorbiți în limba rusă și încercați 
să ascundeți orice legături, dacă aveți vreuna.  

 

  

 

  
  
Naționalitate: Turcă  
Pașaport:  
Republica Turcia  
Cerințe de viză:  
în Belarus nu aveți nevoie de viză pentru 30 de zile, dar pentru a intra în Letonia 
este necesară viza.  
Motivul trecerii frontierei:  
viză letonă de lucru  
  
Descrieri suplimentare ale personajelor și acțiunea oferită:  
Aceasta este prima dumneavoastră experiență de trecere a frontierei și a doua 
țară în afară de Turcia și Belarus în care ați fost în viața dumneavoastră. În 
timpul LARP-ului să vă asigurați că surprindeți momentele călătoriei dvs. pe 
cameră și împărtășiți-le cu prietenii dvs. pe instagram.  
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Naționalitate: Pakistan  
Pașaport:  
Republica Islamică Pakistan  
Cerințe de viză: este necesară viză pentru a rămâne în Belarus și Letonia.  
Motivul trecerii frontierei:  
Studiați la o universitate letonă și aveți un permis de ședere în această țară. Ați 
fost nevoit să vă deplasați la Minsk pentru a vizita ambasada țării 
dumneavoastră de acolo din motive legate de documente.  
Descriere suplimentară a personajului:  
Republica Islamică Pakistan este o țară din Asia de Sud. Este o țară cu o 
populație de aproape 243 de milioane de locuitori și are a doua cea mai mare 
populație musulmană din lume, imediat după Indonezia. Musulmanii se roagă 
de cinci ori pe zi și au timp să se roage în timp ce trec granița letonă. În timpul 
LARP-ului ați dori să găsiți un loc pentru a face acest lucru.  

 

 

 

 

Naționalitate:     
Teoretic, sunteți afgan și vă identificați ca Hazara. Cu toate acestea, din cauza 
discriminării și a persecuției continue a populației Hazara în Afganistan, părinții 
dumneavoastră au părăsit țara. V-ați născut în Iran, dar nu ați primit niciodată 
un pașaport sau o cetățenie iraniană, deoarece Iranul nu vă permite să aveți 
una. Din cauza situației periculoase, ați părăsit Iranul pentru a solicita azil în 
Grecia. După o lungă perioadă de așteptare, ați primit permisul de ședere de 3 
ani (ADET) și documentul de călătorie în temeiul Convenției din 1951.  
 Pașaport:      
Aveți un document de călătorie în temeiul Convenției din 1951, cu care puteți 
vizita temporar alte țări. Cu toate acestea, trebuie totuși să solicitați o viză atunci 
când vizitați majoritatea țărilor. Aveți viza de turist, dar de fapt sperați să găsiți 
o modalitate de a rămâne cu familia dumneavoastră pe termen lung.  
 Cerințe privind vizele:     
Aveți voie să intrați în Letonia cu viză.   
 Motivul călătoriei:     
Doriți să vă vizitați membrii familiei care au primit azil în Letonia și sperați să vă 
reuniți familia.   
Descrieri suplimentare ale personajelor și acțiune oferită:  
Nu v-ați mai văzut familia de destul de mult timp și sunteți entuziasmat, dar 
emoționat să vă întâlniți cu ei. În prezent, vă gândiți la planurile dumneavoastră 
de viitor. Aveți experiență cu trecerile de frontieră dificile și terifiante. De data 
aceasta, cartela dvs. SIM nu funcționează în noua țară. În timpul LARP-ului 
încercați să găsiți pe cineva care vă poate ajuta să vă sunați familia pentru a-i 
informa despre situația dumneavoastră. Dacă cei de la controlul de frontieră 
află că nu intenționați să vă întoarceți, nu vi se va permite să intrați în Letonia.   
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Nationality:  
United States Citizen  
Passport: passport of United States 
of America  
Visa requirements: you have visa free/30 days status in Belarus 
and 90 days in Latvia  
Reason for crossing the border:  
Latvia is a transit to get to Norway for a conference. You were in Belarus for 
leisure.  
Additional character descriptions and offered action:  
Digital nomad uses hitchhiking to travel through Eastern Europe and now 
you're heading to a work game conference and to Norway. Because of the 
lack of flight connections between Belarus and the European Union, you are 
forced to spend the night at the border control. Usually you don’t have 
difficulties on the borders, but after spending 7 hours on the Belarusian side, 
you worry about being on time for the conference.    
  

 

Naționalitate:  
Cetățean al Statelor Unite ale Americii  
Pașaport: pașaport al Statelor Unite ale Americii  
Condiții de viză: nu aveți nevoie de viză pentru 30 de zile în Belarus și pentru 
90 de zile în Letonia.  
Motivul pentru care treceți frontiera:  
Letonia este un tranzit pentru a ajunge în Norvegia pentru o conferință. Ați fost 
în Belarus în scop de agrement.  
Descrieri suplimentare ale personajelor și acțiuni oferite:  
Nomadul digital folosește autostopul pentru a călători prin Europa de Est, iar 
acum te îndrepți spre o conferință de jocuri de noroc și spre Norvegia. Din 
cauza lipsei legăturilor de zbor între Belarus și Uniunea Europeană, ești nevoit 
să petreci noaptea la controlul de frontieră. De obicei, nu întâmpinați dificultăți 
la graniță, dar după ce ați petrecut 7 ore pe partea belarusă, vă faceți griji că 
veți ajunge la timp la conferință.    
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Naționalitate: Letonă  
Pașaport:  
Aveți un pașaport leton eliberat de Letonia.  
Cerințe privind vizele:  
Ați fost autorizat să intrați în Belarus fără viză pentru 30 de zile. Aveți voie să 
intrați în Letonia fără viză. De obicei, nu întâmpinați dificultăți la această 
frontieră.  
Motivul călătoriei:  
Ați mers în Belarus în vacanță sau poate pentru a vizita prieteni. Acum vă 
întoarceți în Letonia, locul dumneavoastră de reședință.  
Descrieri suplimentare ale personajelor și acțiuni oferite:  
Vă grăbiți pentru că trebuie să participați la întâlniri de lucru imediat ce ajungeți. 
Fiți conștient de asta!   
 

  

 

  
Naționalitate: Bielorusă  
Pașaport:  
Republica Belarus  
Cerințe de viză:  
Intrarea în Letonia este permisă numai cu viză   
Motivul trecerii frontierei:  
Aveți o viză de tip umanitar și vă îndreptați spre o țară nouă în speranța 
că veți lua viața de la capăt. Doriți să vă reîncepeți viața din cauza unei 
serii de evenimente care au avut loc în țară în 2020 și a alegerilor 
prezidențiale, care au dus la reținerea unui număr mare de persoane în 
legătură cu protestele în masă. Ați fost arestat, ați petrecut câteva luni 
în detenție și v-ați pierdut locul de muncă.  
Descrieri suplimentare ale personajelor:  
Din cauza trecutului tău, simți în mod constant privirea cuiva asupra ta. 
De asemenea, nu negați faptul că cei din jurul dumneavoastră pot folosi 
împotriva dumneavoastră informațiile pe care le spuneți. De aceea, în 
timpul LARP-ului trebuie să fii atent în folosirea cuvintelor rostite.   
 

  
 

 

  



 

 
 
 

  

I D E N T I F I C A Ț I O N E C A R D   

Denumire    

Vârsta    

Țară, naționalitate    

Statutul familial    

Limbi străine     

Profesie    

Motivul pentru care a trecut frontiera letonă    

Fumător  da  
 
nu  

  
  

I D E N T I F I C A Ț I O N E C A R D   

Denumire    

Vârsta    

Țară, naționalitate    
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Limbi străine     

Profesie    

Motivul pentru care a trecut frontiera letonă    

Fumător  da  
 
nu  
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Cereți o sticlă de apă  

Găsește pe cineva cu care să fumezi   

Obțineți un produs pentru ciclu de la altcineva   

Începeți să faceți sport sau stretching    

Sunteți foarte emoționată și aveți nevoie de sprijin din partea altora    

Vă este frig, dar nu aveți suficiente haine, poate altcineva are ceva?   

Vă doare capul, poate cineva poate avea o pastilă   

Ați transpirat din cauza călătoriei lungi și vă simțiți inconfortabil. Puteți găsi o soluție?   

Rugați participanții să joace un joc (țări/orașe, piatră/hârtie/foarfecă...)  

Bateți palma cu persoana de lângă dumneavoastră.   
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FORMULARUL TREBUIE COMPLETAT CU UN PIX ALBASTRU ȘI SCRIS CLAR 
SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 

Derīgs ceļošanas dokuments Aizpildīta un parakstīta vīzas pieteikuma anketa. 
Derīgas ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polises kopija. 
Maksājums vai dokuments, kas apliecina vīzas nodevas apmaksu. 
Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicēja rīcībā ir pietiekami daudz iztikas līdzekļu gan paredzētās 
uzturēšanās laikam, gan lai atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī.Informācija par pieteicēja 
nodomu atstāt dalībvalsts teritoriju pirms pieteiktās vīzas derīguma termiņa beigām: 

Numele și prenumele:    Nume de familie:   Nume suplimentare: 

Data nașterii:      Locul nașterii: 

Sex:       Sexul identificat, dacă este altul: 

Naționalitate: 

Numărul pașaportului:    Pașaport valabil până la: 

Intrarea în Letonia prin: Autobuz Autoturism Alte mijloace, specificați:  

Numărul autobuzului sau numărul de înmatriculare al mașinii cu care intrați: 

Data intrării în Letonia: 

Data planificată de plecare din Letonia, dacă nu sunteți cetățean sau rezident al Letoniei: 

Motivul intrării în Letonia (dacă este vorba de un loc de muncă, numele societății): 

Locul de ședere în Letonia (adresă, hotel etc.): 

Locuri vizitate în ultimele 20 de zile (listă completă): 

Tipul de viză (dacă este cazul): 

Numărul cererii de viză (dacă este cazul): 

Orice simptom de covidie resimțit în prezent: 

Data și numărul de vaccinări împotriva covidiei:  

Recuperarea de la covid: 

Aveți o mențiune în cazierul judiciar? 

Sunteți asociat cu organizații politice din afara Letoniei? Dacă da, precizați: 

Data și semnătura: 
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Tabăra META-virus 
Participanți min-max: 4 - 24  
Timpul (min):  
Pre-larp: 30-40 min.  
LARP: 1,5-2 ore  
Debriefing: 20 min.  
Total: 2,5 ore 
 
Înainte de sosirea jucătorilor: 
- Scaune pentru 4 grupuri de persoane 
- Pregătiți cărțile de LARP 
 
După ce au sosit jucătorii 
META-virusul vine în lume, toți oamenii sunt în panică. Președintele a dat mesajul că în 1 
lună (4 săptămâni, problema va fi rezolvată). Oamenii vin în tabără pentru a se odihni, iar în 
acest moment trebuie să stea în tabără puțin pe 4 săptămâni. Participanții înțeleg că nu pot 
părăsi acest loc, pentru că altfel vor muri, pentru că afară este periculos.  În primul rând, ei 
înțeleg că hrana nu este suficientă pentru toți, ca urmare, trebuie să supraviețuiască pentru 
a continua. Își găsesc locurile și fiecare își primește rolul în LARP. În primul rând, trebuie să 
negocieze între ei pentru a pregăti un fel de mâncare care să fie bun pentru toată lumea. 
Dar cum înțelegem că o echipă va supraviețui în fiecare zi, iar la începutul jocului (prima 
săptămână), o echipă nu va avea mâncare și poate muri fără ajutor din afară. 
 
Atelier de lucru înainte de joc 
- Jocul numerelor 
Atelierul are ca scop crearea unui spațiu de competiție, dezvoltarea intuiției și identificarea 
oamenilor după statut. Fiecare dintre voi va avea un număr care va corespunde statutului 
său. Dar nu vă cunoașteți numărul, așa că va trebui să analizați care este statutul vostru, în 
funcție de reacțiile celorlalți participanți. În cele din urmă, trebuie să creați o coloană în care 
veți fi plasați pe scara statutului. 
- Triunghi, cerc, pătrat 
Atelierul își propune să creeze un spațiu pentru discuții și dezbateri. Trebuie să alegeți o 
formă: fie triunghi, cerc sau pătrat. Și să vă convingeți partenerul că forma dvs. este mai 
bună decât a lui în 3 minute. La finalul jocului, vom rezuma care formă va fi mai bună. 
- Majestate, nu e vina mea, ci a ... 
Atelierul are ca scop crearea unei povești comune, construind-o pe baza informațiilor 
primite de la ceilalți jucători. Voi toți veți fi supușii reginei. Astăzi Regina s-a trezit într-o 
dispoziție foarte proastă și vrea să dea vina pe cineva pentru asta. Așa că dă vina pe 
persoana care stă în dreapta ei ("E din cauza cinei tale groaznice de ieri, bucătarule!"). 
Persoana respectivă îi răspunde: "Majestate, nu este vina mea, ci a ..." și dă vina pe 
următoarea persoană și așa mai departe. Ultima persoană din cerc dă vina pe regină. 
 
Desfășurarea LARP-ului 
- Oamenii vor fi împărțiți în 4 grupuri: Bud, Oda, Hertz, Chub. Fiecare echipă, pentru a 
supraviețui, trebuie să convingă celelalte echipe să le dea mâncare pentru o săptămână. 
Pentru a face acest lucru, echipa va primi 8 cărți cu caracteristici, pe care trebuie să le 
folosească ca argumente pentru a obține mâncare. Vor fi 4 runde, respectiv 4 săptămâni, 
în fiecare rundă echipa alege doar 2 caracteristici, o carte nu poate fi aleasă de două ori.  
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- Când echipa a ales 2 caracteristici, explică fiecare carte ca argument pentru a obține 
mâncare. După ce fiecare echipă își prezintă cartonașele, va începe votarea pentru echipa 
care nu va primi mâncare în această săptămână. Va urma următoarea rundă. 
 
După LARP 
 
Vom organiza o reflecție într-un cerc comun, fiecare persoană trebuie să spună un cuvânt 
care să descrie emoțiile sale în acest moment și invităm participanții să își împărtășească 
gândurile și emoțiile după LARP. 
 
Pagina următoare conține materialele care trebuie tipărite și distribuite participanților 
conform logicii jocului 
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BUDU:  
Femei tinere, între 18 și 23 de ani. 
O femeie însărcinată. 
Avem o sănătate puternică. 
Ne este teamă să ne pierdem în pădure.  
Deținem un reportofon. 
Avem o hartă. 
Unul dintre noi a câștigat recent la loterie. 
Hobby: grădinăritul. 
 
ODA: 
Seniori, vârsta 60+. 
Unul dintre noi este doctor în chimie. 
Avem boli cardiologice. 
Ne este teamă să ne îmbolnăvim de virus. 
Deținem un revolver cu un singur glonț. 
Cunoaștem locul unde se află mașina. 
Unul dintre noi obișnuia să meargă des în drumeții.  
Hobby: pescuitul. 
 
HERTZ: 
Familie, 35-40 de ani. 
Unul dintre noi este prezentator de radio. 
Unul dintre noi are tuberculoză. 
Nu avem temeri. 
Deținem un incubator cu un set de ouă. 
Avem un câine. 
Suntem o autoritate criminală din Sicilia. 
Hobby: hipnoza. 
 
CHUB: 
Bărbați, 25-30 de ani. 
Unul dintre noi este stripteuză. 
Unul dintre noi este orb. 
Ne este frică să comunicăm cu femeile.  
Deținem o bâtă de baseball. 
Știm cum să aprindem un foc. 
Unul dintre noi este un veteran de război. 
Hobby: graffiti.  
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Spirite mitologice 
Participanți min-max: 4- 6 
Timpul (min): 
 Pre-larp: _30__  
LARP:_1,5_  
Debriefing : _20_  
Total: 2,20 
Înainte de sosirea jucătorilor: 
- Pregătiți scaunele, masa și hârtiile cu informații despre personaje. 
- Puneți o minge de divinație în mijlocul mesei 
- Pregătiți cel puțin un element de costum pentru fiecare personaj 
 
După ce au sosit jucătorii 
- Jocul "Spiritele mistice" este conceput pentru ca oamenii să învețe mai multe despre 
cultura ucraineană, să se imagineze în rolul unui personaj și să se gândească la rezolvarea 
problemelor globale ale umanității. 
- În acest joc, oamenii trebuie să se simtă 
- Creativitate 
- Comunicare 
- Să demonstreze abilități de lucru în echipă 
- Determinare în luarea deciziilor 
- Respectarea emoțiilor potrivite pentru personaj 
 
Atelier de lucru înainte de joc 
- Imaginați-vă și încercați să vă transformați în personajele date. 
 
1. Citiți și discutați toate cărțile cu personajele 
2. Imaginați-vă pe rând în fiecare dintre eroi și mergeți ca acest erou, vorbiți cu vocea 
acestui erou, râdeți ca acest erou. 
 
Desfășurarea LARP-ului 
- Prezentatorul îi cufundă verbal într-o atmosferă de basm, în care toți participanții devin 
personaje din folclorul ucrainean. Prezentatorul poate fi, de asemenea, în personaj. 
- Participanții primesc o fișă cu informații despre eroii mistici ucraineni, fiecare trebuie să 
aleagă un personaj pe care îl va întruchipa în timpul jocului.  
 Prezentatorul acordă timp tuturor participanților să citească descrierea necinstei și să 
aleagă un personaj. 
 În continuare, participanții primesc o foaie de hârtie cu relația dintre personaje, care trebuie 
să însoțească personajul lor în timpul jocului.  Participanții nu trebuie să dea glas 
informațiilor de pe această hârtie. 
 
Fiecare erou trebuie să exprime un plan de rezolvare a problemei.  Scopul jocului este 
de a găsi cel mai bun plan (cel mai amuzant și mai spiritual). Câștigătorul va fi ales 
prin votul tuturor eroilor. În cazul unei distribuții egale a voturilor, se acordă preferință 
planului ales de către juriu. 
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Situația 1: 
 
 Ucrainenii s-au adunat pe muntele Shchekavytsia de sărbătoarea lui Kolyada și au invocat 
spiritele rele cu rugămintea de a opri războiul din Ucraina. Eroii jocului trebuie să se pună 
de acord între ei cine și cum poate ajuta la rezolvarea problemei, pe baza caracterelor și 
trăsăturilor de caracter care le-au fost date. 
* exprimarea violenței și a cruzimii care poate duce la moartea oamenilor nu este permisă 
în joc. 
 
Situația 2: 
 
 Insula Barbados este în pericol. Din cauza încălzirii globale, ea poate fi spălată de pe fața 
pământului de către ocean. Locuitorii insulei refuză să se evacueze pe continent și au apelat 
la răutate pentru a-i ajuta să supraviețuiască pe insulă. 
 
 
După LARP 
-  
 
Ne adunăm într-un grup, întrebăm despre sentimentul de după LARP și ce personaj v-a 
plăcut cel mai mult 
 
 
Pagina următoare conține materialele care trebuie tipărite și distribuite participanților 
conform logicii jocului 
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Vii 

Vii are gene lungi și grele sau pleoape pe care nu le poate ridica singur, așa că de obicei 
este orb. Când servitorii săi le ridică cu furci sau cârlige din puterea răului, Vii ucide pe 
oricine se uită, privirea lui poate distruge casa. 

Angie 

Darul vrăjitoriei i-a fost transmis din cele mai vechi timpuri de la strămoșii ei. Ea nu a avut 
nicio idee despre abilitățile ei multă vreme, până când a venit timpul să-și apere 
pământurile. Acum, vrăjitoarea rătăcește prin pădure și prepară poțiuni, divinizează și 
aruncă blesteme asupra dușmanilor glorioasei sale familii. O femeie frumoasă, retrasă, cu 
părul negru sau roșcat, ochi verzi și multe straturi de haine. Ea o va lăsa pe mama ta fără 
copii, tatăl tău va fi potolit de moarte, soția ta va fi secătuită de rușine. 

Ghoul 

Un vrăjitor a aruncat o vrajă asupra unui băiat obișnuit în vremuri străvechi. Acum el rămâne 
un vârcolac, pentru cel mult șapte ani, și numai dacă vrăjitorul moare - rămâne așa pentru 
totdeauna. Vârcolacul își protejează teritoriile și își vânează dușmanii, pentru ca pe 
pământurile sale să fie pace și siguranță pentru totdeauna. Capabil să se transforme în lup 
și să vâneze inamicul. Un om cu un cap de lup acoperit cu blană, cu picioarele din spate 
arcuite înainte, dar nu într-un mod animalic, are o umbră umană. 

Diavolul 

Imaginea tradițională a diavolului este o creatură umanoidă păroasă, cu coarne și picioare 
de animal, de obicei de capră. Diavolii puteau răpi copii nebotezați sau blestemați de părinți 
pentru a-i înlocui cu un changeling, o creatură urâtă, lacomă și țipătoare. De asemenea, 
erau capabili să seducă femeile și dădeau naștere unor copii urâți, ghouls, din diavoli. Cu 
diavolii, însă, este posibil să faci o înțelegere, iar ei îi pedepsesc insidios pe cei care nu o 
îndeplinesc. 

Dryad 

Copiii morți nebotezați și fetele înecate devin dryade. Ele ademenesc bărbații cu 
frumusețea lor și le fură sufletele. Dryadele rămân întotdeauna unite și știu exact cum să se 
distreze. Au o mulțime de trucuri în mânecă pentru apărarea terestră, dar surorile lor sirene 
îndepărtate le vor ajuta să mențină apărarea la suprafață, făcându-le aproape invincibile. 
Își vor gâdila inamicul până la moarte, îl vor înnebuni în dans. Fată cu părul verde; o fecioară 
atrăgătoare. Nu are umbră și nici spate, și, prin urmare, toate măruntaiele sunt vizibile. 

Bătăușul 

Suflete mici rătăcitoare învelite în tristețe și naivitate. Ele pot zbura, ca păsările. Urmăresc 
criminali în vis și în viața de veghe. Doi copilași s-au născut în această lume și au familii 
frumoase. Mamele și-au protejat copiii, dar moartea le-a luat sufletele nebotezate. Acum 
nu mai au pace. Așa că ei "cer" să li se dea un nume.  
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Planetă + schimb 
  
Designeri Larp 
Vasylyna Beniakh; Anastasia Vișnevschi; Sofiia Kaluhina 
  
Scurtă descriere 
  
Ființe de pe diferite planete/realuri etc. care se întâlnesc într-o petrecere de simulare VR a 
Pământului. Veniți să faceți schimb de trăsături personale cu ceilalți și să aflați mai multe 
despre diferite lumi. Larp-ul se bazează pe improvizație. 
  
  
Fapte 
  
Timpul de joc: 3-4 ore, inclusiv atelierul. 
Număr de jucători: 6+ 
Număr de organizatori: 2-3 
Echipament necesar: Lucrurile care se joacă, sistem de sunet simplu, calculator cu 
Spotify, echipament de iluminat simplu, pictură pe față, câteva materiale pentru recuzită 
(opțional: vă puteți aduce propriul costum/ recuzită)  
Starea de spirit Larp: veselă 
  
Descrierea dvs: 
  
A fost odată planeta Pământ (sau LARPiania), dar o boală necunoscută s-a întâmplat și toți 
locuitorii ei au trebuit să se mute în diferite planete/universuri și tărâmuri. Din cauza evoluției 
pe planete separate și unice ei toți au evoluat în ființe complet diferite. 
  
După o mulțime de ani, pământenii au inventat o nouă tehnologie care a permis 
ambasadorilor din diferite universuri să se întâlnească în realitatea virtuală sub forma unor 
avataruri virtuale și să aibă reuniunea mult așteptată. 
  
Acest eveniment este dedicat refacerii contactului pentru foștii pământeni. La această 
petrecere vei putea comunica cu foștii tăi expatriați de pe planetă, vei putea afla ce este 
diferit la ei și vei putea schimba cu ei trăsăturile tale specifice de înfățișare. 
  
Din păcate, această nouă tehnologie necesită multe resurse, așa că ai un timp limitat pentru 
interacțiune: doar 1h, după ce petrecerea se va încheia, veți fi teleportat înapoi pe planeta 
voastră.    
  
Aceasta este o improvizație verbală cu schimb de caracteristici. 
  
  
Metatehnica 
  
Motivație secretă sau creați-vă propria motivație (fiecare personaj va avea o motivație 
secretă legată de motivul pentru care se află aici, mai jos sunt câteva exemple, dar puteți 
folosi sau adăuga a voastre proprii).  
1. Vrei să inviți mai mulți oameni să viziteze și să trăiască pe planeta ta 
2. Vrei să-ți schimbi complet personalitatea 
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3. Vrei să faci noi conexiuni pentru a-ți ajuta planeta (tu alegi problema) 
4. Vrei să-ți împărtășești cultura și să-ți faci noi prieteni 
5. Vrei să convingi pe toată lumea că rasa ta este cea mai pură rasă și că ești cel mai 
autentic LARPian 
6. Vrei să primești cât mai multă iubire și apreciere(love coins) 
  
Înainte de LARP 
Tipărește toate personajele pentru referință 
Asigură-te că ai organizat și pregătit din timp: 

• O foaie de hârtie cu întrebări la care participanții vor trebui să răspundă despre 
personajele lor 

• Lumini de petrecere,  
• Niște muzică (de exemplu: sofafm - muzică spațială) 
• Aranjați locul ( zona de relaxare, zona de dans, barul) 
• Bucăți de hârtie ce descriu sau reprezintă caracteristicile tale unice 
• Monede de apreciere, pe care le va avea fiecare participant (jetoane mici, la alegere, 

care participanții pot să le dea unu altui în semn de apreciere)  
• Bilete cu lipici; lipici, hârtie 
• Pictură pe față; câteva materiale pentru costume (opțional) 
• Pregătiți spațiul de joc - împărțiți-l în 4 zone: 

  
Zona barului 
Scopul: să prezinte modul în care se mănâncă și se bea în lumea lor unică 
Logistică: scaune, hârtie cu semnul barului, pahare, câteva alimente imaginare din hârtie; 
hârtie cu semnul barului 
Zona de dans: 
Scopul: să arătați cum dansați pe planeta voastră sau cum nu dansați, voi decideți 
Logistică: muzică, lumini, hârtie cu semn de dans 
Zona de spectacol: 
Scop: prezentarea unor spectacole tradiționale (poate că pe planeta ta faci doar slamuri de 
poezie, sau doar dansezi sau nu dansezi de loc, sau doar stai în picioare și asta e un dans 
aparte, folosește imagainația ).  
Logistică: lumină, o scenă, microfoane; hârtie cu semnul de performanță 
Zona de relaxare: 
Scop: să prezinte modul în care vă odihniți pe planeta voastră. 
Logistică: saltea, și câteva pături (perne); hârtie cu semnul chill 
Când au sosit jucătorii 

• Prezentarea jocului (ceea ce urmează să se întâmple) 
• Reguli de siguranță ( cuvinte de siguranță (stop și pauză). 

  
  
Atelier de lucru înainte de joc 
Atelier de creare a personajului tău 
Participanții vor avea 6 caracteristici scrise în prealabil (3 de înfățișare și 3 interioare + 2 
caracteristici suplimentare), de asemenea, pot alege dacă doresc să le schimbe sau doar 
să le păstreze. 
(cum ar fi picioare lungi, coarne, 20 de mâini, o coadă, gravitate mare/mică, tentacule etc.) 
pe o bucată de hârtie (pe care o vor folosi pentru a face schimb și pe care o vor întruchipa 
înainte și după schimb)  
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Sugestii: pentru a-i face pe oameni să se implice în personajele lor, rugați-i să scrie o mică 
poveste despre ei, despre viața lor de zi cu zi pe planeta lor etc.  
  
Desenează-ți personajul (vom face o fotografie după ce personajul este finisat) , și decupă-
l (fiecare trăsătură este decupată separat, astfel încât va fi mai ușor să îl schimbi în timpul 
jocului) 
Jocul cu mașina de teatru: 
Cineva începe ca o piesă de mașină care face o acțiune repetitivă și face zgomot, iar alții 
se alătură formând o întreagă mașină ( navă spațială; calculator; sistem solar) se 
recomandă să scoată sunete.  
Jocul de mers: 
 Încearcă să întruchipezi personajul pe care tocmai l-ai creat (imaginează-ți că mergi ca 
personajul creat pe planeta ta, dar în diferite stări ( ești bătrân, ești beat, ești fericit etc.) 
Fii model: 
Imaginează-ți că mergi ca personajul tău pe un podium la un show de modele, toată lumea 
se statuează în lateral și aplaudă personajul care merge, apoii fiecare pe rând o să 
demonstreze cum ar merge personajul său dacă ar fi model de haine. 
Meditație (în jur de 5 - 10min)  
Și acum adormi pe planeta ta,imaginează-ți cum arăți, simte-ți mâinile dacă ai mâini, simte-
ți corpul, este ușor? Este greu? Cum vă simțiți? Ești fericit, trist, plictisit, emoționat?  
Când începe muzica, te trezești încet ca avatar al personajului tău de la petrecerea din 
realitatea virtuală.  
   
Desfășurarea jocului (LARP):    
  

• Sunetul de intrare care dă startul jocului, se aude muzică, un cadru de petrecere, 
personajele se trezesc încet ca avatar al personajului lor la petrecerea din realitatea 
virtuală (maestrul de joc este gazda petrecerii, GM este ca o gazdă robotizată, care 
îi întâmpină pe participanți)  

• GM-ul prezintă personajele în petrecere, de genul: "Bună ziua, acesta este numele, 
de pe planeta cu nume" și apoi GM-ul este un barman, este gazda 

• Dacă oamenii doresc un cocktail, pot cumpăra sucul de la cocktail și noi îi vom servi 
la bar (opțional pentru LARP pentru public)  

• Jocul începe atunci când începe muzica și participanții intră în petrecerea din 
realitatea virtuală și se termină atunci când GM (gazda oprește muzica și mulțumește 
tuturor participanților pentru că au venit la această petrecere)  

• În ultimele 15 minute de joc, se va auzi un sunet de baterie descărcată (sau poate fi 
sunetul de la windows când se aprinde sau altceva, puteți alege ce vă face să vă 
simțiți mai confortabil) care îi va anunța pe participanți că jocul se termină. 

• Iar la final, același sunet de la început va anunța încheierea jocului și deconectarea 
tuturor participanților. 

  
După desfășurarea jocului (LARP): 
Organizați un scurt debriefing. Faceți o rundă de întrebări: 

• Care a fost rolul tău în joc?  
• I’m Cum v-ați simțit atunci când dădeați cuiva o caracteristică a voastră și primeați 

altceva? 
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Templul 
Designeri de jocuri de tip Larp: Anastasia Babanina, Victoria Schebetun, Mariam Babai 
Scurtă descriere 
Scopul acestui LARP este să simțim recunoștință prin înțelegerea profundă a modului în 
care mulți oameni contribuie la viața noastră de zi cu zi. Experimentați cum să fiți un călugăr 
conștient în timpul ceremoniei ceaiului, să simțiți vibrația Templului. Participanții vor încerca 
mai multe roluri ale celor care fac ca acest ceai să se întâmple.  
Informații 
Durată: 1,5 ore, inclusiv atelierele de lucru. 
Număr de jucători: 4-18 
Număr de organizatori: 2-3 
Echipament necesar: Lucrurile pentru sarcini (depinde de sarcinile pe care le veți alege), 
sistem de sunet simplu, calculator cu Spotify, ceai, cești, termos cu ceai, lumânări, pături. 
Tipul de locație: cameră confortabilă. 
Volum de muncă: ușor. 
Starea de spirit Larp: recunoștință, conștientizare, calm. 
 
Înainte de larp 
- Pregătiți ceaiul 
- Asigurați-vă că v-ați organizat: 
Deghizări simple pentru jucători 
Costume (aceasta poate fi responsabilitatea jucătorilor, sau a organizatorilor, sau puțin din 
ambele. Comunică-le jucătorilor decizia ta în mod clar și cu mult timp înainte). 
- Pregătiți zona de joc. 
 
La fața locului 
- Întâmpinați jucătorii 
- Prezentați conceptul de joc și regulile 
 
ATELIERE 
Atelier de lucru cu bulgări de zăpadă  
 
Pentru aceasta aveți nevoie de bucăți de hârtie. Acestea trebuie să fie zdrobite și 
transformate într-o "minge de zăpadă". Toată lumea stă în cerc și primește câte o minge. 
Sarcina în detrimentul lui "unu, doi, trei" aruncă mingea. Trebuie să prindeți mingea 
vecinului din stânga și să aruncați în același timp mingea voastră către vecinul din dreapta. 
Nu lăsați mingea să cadă. Încercați până în momentul în care atingeți obiectivul.  
 
Pentru ce sunt recunoscător  
Așezați-vă în cerc, luați o poziție confortabilă, închideți ochii și amintiți-vă 1 lucru din viața 
voastră pentru care sunteți recunoscător. Cum vă simțiți? Concentrați-vă asupra 
sentimentelor din corp (1 min).  
 
Modul în care îmi pot exprima recunoștința 
Cât de mult putem fi recunoscători față de cei dragi, prieteni, familie.  
Deschideți ușor ochii și haideți să explorăm împreună acest sentiment și cum îl putem 
exprima față de cealaltă persoană. 
Pentru această practică, jucătorii trebuie să facă cupluri (întoarceți-vă la persoana de lângă 
voi). 
4 runde de exprimare a recunoștinței (30 de secunde fiecare): 
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Primul membru al unui cuplu este contribuitor, iar celălalt este destinatar. În cealaltă rundă 
se schimbă rolurile.  
primul membru din cuplu își exprimă recunoștința cu privirea 
al doilea membru își exprimă recunoștința cu îmbrățișări 
primul membru își exprimă recunoștința (îl mângâie pe un altul) 
al doilea membru își exprimă recunoștința cu masaj la cap/mână 
 
Simțiți-vă liberi să găsiți și alte moduri suplimentare de a vă saluta sau de a vă mulțumi unul 
altuia! Sunt încă foarte multe! 
 
Opțional: Acum, când avem un cuplu și încercăm recunoștința timp de 5 minute sau mai 
mult, invitați participanții să interacționeze într-un astfel de ritm unul cu celălalt, să 
folosească practicile adiacente sau să vină cu propriile lor practici. 
 
Pauză  
10-15 minute 
 
Reamintiri chiar înainte de începerea jocului de tip larp 
 
Avem călugări și muncitori. Fiecare persoană are posibilitatea de a juca mai multe 
personaje  
Avem 5 scene: se trece de la una la alta și între sesiunea de recunoștință și consumul 
conștient de ceai ca călugări 
Fiecare scenă are o durată de 3 minute 
Munca trebuie făcută și unii trebuie să o facă, dar cel puțin o persoană trebuie să rămână 
și să se bucure de ceai 
călugării pot vorbi și pot, de asemenea, să se îmbrace în pături (ca un kimono), alte scene: 
lucrătorii păstrează tăcerea  
gongul întoarce muncitorii înapoi la călugări și după ce îl aud, jucătorii se întorc în cerc și 
se bucură de ceai. 
reguli de siguranță 
pauze de toaletă (dacă trebuie să mergi la toaletă, fă-o așa cum ar face personajul tău) 
 
FLUXUL DE LUCRU AL JOCULUI DE ROL 
 
Bun venit în templul nostru 
Decolarea: participanții se așează în cerc, închid ochii și, în liniște, se transportă mental la 
un Templu. În această etapă, participanții se transformă în călugări în Templu în timpul 
ceremoniei ceaiului (luați pături, beți ceai). Maestrul de joc explică metafora ceștii de ceai 
(ceașca - o metaforă a noastră ca recipient, ceaiul - tot ceea ce ne umple). 
 
Savurează prima ceașcă din ceremonia ceaiului (în mod conștient, cu toate simțurile)  
 
Să explorăm cum a ajuns acest ceai la masa noastră și câte persoane au participat la acest 
proces. 
 
*1-a sarcină* 
 
Primul pas al preparării ceaiului este fertilizarea pământului. Pentru această sarcină, cu 
mulți ani în urmă, oamenii dansau pentru a chema ploaia. Acum avem ocazia să simțim 
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cum este să fim șamani: participanții trebuie să se ridice în picioare și, în liniște, fiecare 
persoană produce un sunet unic, folosindu-și doar corpul, de exemplu, o bătaie de palme. 
După ce toată lumea l-a inventat, participanții fac un dans care constă din aceste sunete 
(unul după altul) 
 
Gong - sesiune de recunoștință 
Călugării le mulțumesc lucrătorilor în orice mod doresc 
 
Lucrătorii se transformă din nou în călugări și savurează următoarea ceașcă de ceai (în mod 
conștient, cu toate simțurile) 
 
 
*Tașă 2d* 
După ce copacii sunt ridicați, trebuie să colectăm și să sortăm frunzele. Pentru a demonstra 
și a experimenta această activitate, participanții sortează mazărea galbenă și verde. 
 
  Gong - sesiune de recunoștință 
 
  Lucrătorii se transformă din nou în călugări și savurează următoarea ceașcă de ceai (în 
mod conștient, cu toate simțurile) 
 
*Tașă 3d* 
Ceaiul nostru nu este încă gata. Următoarea etapă a preparării ceaiului nostru este uscarea 
frunzelor. Participanții stau într-o poziție neobișnuită și o mențin timp de 3 min.  
Gong - sesiune de recunoștință 
 
Lucrătorii se transformă din nou în călugări și savurează următoarea ceașcă de ceai (în mod 
conștient, cu toate simțurile) 
 
*4d task* 
Acum produsul în sine este gata, dar nimeni nu știe despre el. La această etapă 
participanții, ca "echipă de marketing", fac brandingul pachetului - pictură de logo. 
 
Gong - sesiune de recunoștință 
 
Lucrătorii se transformă din nou în călugări și savurează următoarea ceașcă de ceai (în mod 
conștient cu toate simțurile) 
 
Sarcina de 5 zile* 
Etapa finală - livrarea. Participanții trebuie să țină o ceașcă plină cu apă pe mâna întinsă și 
să meargă pe rând. 
 
Gong - sesiune de recunoștință 
 
Lucrătorii se transformă din nou în călugări și savurează următoarea ceașcă de ceai (în mod 
conștient cu toate simțurile). Gândiți-vă la modul de preparare a ceaiului, câți oameni se 
implică cu adevărat în acest proces simplu, comparați sentimentul de la prima și ultima 
ceașcă de ceai. 
 
Închiderea ceremoniei ceaiului, părăsirea rolurilor.  
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După jocul de rol 
Organizați o scurtă ședință de bilanț. Faceți o punere în comun: 
- Cum vă simțiți acum? 
- Povestiți-ne un moment din larp pe care ați dori să îl împărtășiți. 
- Despre ce a fost vorba în larp pentru voi? În unul sau două cuvinte. 
- Cum v-ați simțit în timpul oferirii și primirii recunoștinței? 
- Care este diferența dintre prima și ultima ceașcă de ceai: ați simțit mai multă recunoștință 
acum? 
 
Fiți disponibili pentru jucătorii care au nevoie să vorbească. 
 
Informații suplimentare 
Link către lista de redare pe Spotify 
 
https://open.spotify.com/track/1MUZnNIpLot0OxQ6Y1VUx9?si=954adc7da47d44a6 
https://open.spotify.com/track/3rKgV7RhUUQaeajCZh94z8?si=41f8a5d7849444ea 
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 Imaginarium 
DISCLAIMER: Una dintre temele acestui LARP este alcoolul și starea de spirit legată de 
consumul acestuia. Atunci când invitați oameni să joace acest LARP, vă sugerăm cu tărie să 
stabiliți o barieră de vârstă pentru acest joc, în conformitate cu politica din țara 
dumneavoastră în ceea ce privește alcoolul. 
 
Designeri Larp 
Yelyzaveta Kekkonen, Andrii Lozheshnikov  
 
Scurtă descriere 
Viitorul cel mai apropiat. Oamenii folosesc o tehnologie modernă pentru a-și controla visele. 
Această tehnologie permite să adormiți în mașina numită "Imaginarium" și să comandați 
visul pe care îl doriți. Poți comunica, învăța, călători și experimenta orice dorești în visul 
tău. Cei mai buni ingineri lucrează pentru a oferi un sistem de asistență 24 de ore pentru 
mașini și pentru a se asigura că veți avea cel mai bun vis din viața dumneavoastră.  
Dar de data aceasta ceva nu a mers bine. A existat un bug la nivel global, ceea ce a dus la 
o problemă uriașă pentru toți clienții, care s-au bucurat de timpul petrecut în mașină. Ați 
ajuns blocați în lumile de vis ale altora. Aceste lumi pot fi neplăcute sau ciudate, dar nu ai 
de ales, decât să rămâi în ele pentru o vreme. În plus, trebuie să te prefaci că faci parte din 
fiecare lume în parte, altfel poți deteriora accidental și mai mult mașina "Imaginarium". 
Singura modalitate de a ajunge la "lumea ta perfectă" este să treci prin calea "lumilor cu 
microfoane" și să rămâi în viață. Dacă mori acolo, nu te mai trezești niciodată.  
 
Fapte 
Timp de joc: 2,5 ore  
Număr de jucători: 4-8 
Număr de organizatori: 3 
Echipament necesar: PC, difuzor, masă, scaune, hârtie, pixuri, bandă adezivă, căști, 
eșarfă, imprimantă, foarfece, pături (min. 6) 
Atmosferă Larp: aventuri, creativitate, improvizație.  
 
Descrierea dvs: 
 
Activități pre-larp  
1 Prezentarea jocului 2 minute  
 
Viitorul cel mai apropiat. Oamenii folosesc o tehnologie modernă pentru a-și controla visele. 
Această tehnologie permite să adormiți într-o mașină numită "Imaginarium" și să comandați 
visul pe care îl doriți. Poți comunica, învăța, călători și experimenta orice dorești în visul 
tău. Cei mai buni ingineri lucrează pentru a oferi un sistem de asistență 24 de ore pentru 
mașină și pentru a se asigura că veți avea cel mai bun vis din viața dumneavoastră.  
 
2 Jocul cu 2 degete (pentru a sparge gheața) 5 minute 
Oamenii trebuie să arate același număr de degete (1-5) cu ochii închiși în același timp. După 
fiecare rundă, facilitatorul numără cu voce tare numărul de degete al fiecărui participant 
până când aceștia arată același număr.  
3 Explicarea modului în care funcționează călătoria între lumi 8 minute  
Numărătoarea inversă https://youtu.be/FLbLAX75ZaA  pentru călătoria între vise 
Alarma https://youtu.be/iNpXCzaWW1s  pentru trezirea în noua lume 
Sunetul spațiului https://youtu.be/dv_BeLpfY4Y pentru intrarea în noua lume  
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Tic-tac al ceasului https://youtu.be/2O7eU9_XCCE înseamnă că aveți doar 30 de secunde 
în această lume  
 
4 Metatechniq cum să vorbești cu noi 1 minut 
Dacă participantul dorește să vorbească cu GM, se poate preface că sună la inginerii de 
pe Imaginarium, iar GM vine și răspunde la toate întrebările.  
 
5 Dansând cu diferite stiluri 5 minute https://youtu.be/p-rSdt0aFuw 
 
6 Mașina, care creează smt 5 minute  
Vise (fericit, coșmar, perfect)  
Mașină de muzică (pop, jazz, rock)  
 
7 \Mergând în diferite stiluri.plin de energie, obosit, beat 3 minute  
8 Maiestate, nu este vina mea 10 minute  
9 Crearea personajelor (folosind o formă specială) 5 minute  
10 Prezentare 3 minute  
11 Caracteristica specială (aleg orbește) 2 minute  
12 Pauză finală 10 minute  
13 Repetarea regulilor 3 minute  
 
Larp  
 

1 Prezentare publicitară  
bună ziua și bine ați venit în mașinăria noastră Imaginarium, unde visele voastre devin 
realitate.  
ți-ai imaginat măcar că viața ta ar putea fi complet diferită. Nu?  
Permiteți-mi să vă prezint noua tehnologie a viitorului. O numim Imaginarium. 
Cu această mașină puteți călători în lumi diferite și poți fi orcine dorești.cuceri galactici cu 
propriul filt dvs., să fie vrăjitor puternic, sau să se întoarcă în trecut și să devină regină 
puternică (mama dragonului) în regatul tău, se scufundă în cele mai bogate palate. 
ești gata? începem chiar acum 
 
Participanții adorm și se trezesc, apare golograma inginerului (GM) de la mașina 
Imaginarium și le spune următoarele informații. 
 
2. Îmi pare foarte rău, dar a apărut o eroare în Imaginarium și acum mașina este stricată. 
Din păcate, sunteți blocați în mașină până când o vom repara. În acest timp, vă veți 
transfera între lumi diferite. Vă rugăm să vă prefaceți că faceți parte din fiecare lume în parte 
și să respectați regulile acestor lumi. Dacă cineva vă declasifică, ar putea cauza probleme 
și mai grave cu mașina. Dacă muriți în aceste lumi, puteți muri și în viața reală. Vă rugăm 
să vă lipiți unii de alții și să vă sprijiniți reciproc pentru siguranța voastră. 
Acum vă voi povesti despre prima lume. Este lumea secolului al doilea. Sunteți în minge. 
 
Suntem bucuroși să vedem oameni onorabili aici, în castelul nostru. reginele și regii s-au 
adunat în această seară pentru a sărbători victoria regatului nostru. 
Scoția va ataca Germania. Gemania este foarte mică și ar trebui să găsească o alianță 
pentru a-și proteja teritoriul.  
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Verificați 10 minute.  
Muzica https://youtu.be/u3UVOjiorHE 
https://youtu.be/dKNPRcfrv5c 
https://youtu.be/eKTnO9fOcE8 
 
3 salutări dragi participanți. acum sunteți într-o lume în care oamenii de fiecare dată pe 
efectele alcoolului  
(se comportă ca niște alcoolici)  
dar acum vă aflați aici, în compania Space X. vă vom pregăti pentru un zbor spre Marte. 
aceste provocări vor fi legate de abilitățile voastre mentale, fizice și emoționale. 
funcționalitate și trebuie să ne arătați cele mai bune rezultate  
  
teste fizice 
rotire 
atingere la nas   
mersul pe jos spre linia de tragere   
 
logică 
de ce trapele navetei sunt rotunde? 
Când un extraterestru capturează o navetă, ce veți face? 
exerciții lingvistice 
Cum se supraviețuiește pe Marte ? 
 
Verificați 10 minute  
Muzică https://youtu.be/u3UVOjiorHE 
 
4 Salutări băieți și fete. apăreți în lumea magico-fertilă, dar problema este că un vrăjitor rău 
v-a furat simțurile  
De asemenea, în această lume el ascunde cheile de la nivelul următor. trebuie să le găsiți 
și să le adunați împreună pentru a realiza propriul vostru basm și dacă vrăjitorul va iubi 
povestea voastră vă va permite să mergeți mai departe (toți participanții ar trebui să fie 
incluși în această activitate) 
 
Verificare 10 minute  
Muzică https://youtu.be/VyZiIuMufTA 
https://youtu.be/L0MK7qz13bU 
https://youtu.be/k85mRPqvMbE 
https://youtu.be/LnSYihRoGA4 
 
5 Bună ziua, dragi participanți, acum apăreți într-o lume în care oamenii comunică prin 
dramă, teatru muzică. când oamenii comunică trebuie să se comporte ca pe scenă.  
acum sarcina voastră va fi să vă prezentați propriul produs investitorului care vă va da bani 
pentru ideea voastră. selectați un singur obiect din această lume și prezentați-l  
 
Participanții trebuie să comunice între ei prin dans și cântec. ei trebuie să găsească obiectul 
din cameră, să găsească o modalitate creativă de prezentare și să prezinte totul împreună 
maestrului de joc.  
 
Verificare 10 minute  
Muzică https://youtu.be/mX2L_lVSkOY 
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6 Bună ziua elevi ai academiei noastre de magie. acum ne aflăm în Castelul Hogwarts. 
astăzi aveți o lecție de transfigurare și Apărare împotriva artelor întunecate, 
 
discursul profesorului 
1 vrajă Vingardium leviossa 
2 sarcina de acum va fi să vă transformați în vreo creatură mitologică sau în orice animal 
din lumea noastră  
3 cu bagheta ta magică trebuie să exersezi împotriva lui bogart și în final, va fi un duel de 
antrenament între participanți. 
 
Verificare 10 minute  
Muzică https://youtu.be/UuPb1J_RCJM 
https://youtu.be/yB-c85V8Zsg 
https://youtu.be/GBX70bqJpXo 
 
 
7 Dragi călători ai viselor, avem vești minunate pentru voi. În sfârșit, am reparat mașina 
noastră. Acum sunteți liberi să plecați acasă, ne pare rău pentru această situație. sau, de 
asemenea, puteți rămâne și să vă experimentați visul perfect pe gratis. ce ați dori să 
alegeți? 
 

 
Pagina următoare conține materialele care trebuie tipărite și distribuite participanților 
conform logicii jocului  
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Întotdeauna trebuie să ai ultimul cuvânt în conversații.  
 

Când cineva te atinge, îți vine cu tristețe să bei alcool. 
 

Când cineva termină propoziția cu un verb, vrei să răspunzi cu o rimă. 
 

 Când mai este un minut până la tranziția către o nouă lume, vrei neapărat să povestești o anecdotă 
stupidă. 
 

 Când îți auzi numele, brusc îți vine să cânți. 
 

Când persoana din dreapta ta povestește ceva, uneori vrei să răspunzi cu fraze de genul: "Când 
eram tânăr...", "Pe vremea mea...", "Când eram de vârsta ta...".  
 

 Atunci când persoana din stânga sugerează o idee, spuneți întotdeauna "Ce idee interesantă" sau 
"Este o idee foarte bună".  
 

 Puneți fiecare întrebare de cel puțin 3 ori înainte de a înțelege cu adevărat răspunsul.  
 

Întotdeauna sugerați idei ciudate cu încrederea că sunt geniale. 
 

Vă place foarte mult să folosiți expresia "Vom muri cu toții" sau "Oricum vom muri". 
 

Viziunea ta a fost furată de vrăjitor.  
 

Auzul ți-a fost furat de vrăjitor.  
 

Brațele ți-au fost furate de vrăjitor. 
 

Picioarele v-au fost furate de vrăjitor.  
 
Emoțiile tale au fost furate de vrăjitor.  
 

Vocea ta a fost furată de vrăjitor.   
 

  



 

 39 
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Curtea 
Designeri Larp 
Anastasiia Komendantova, Alona Sherbakova, Sofiia Kalashnikova, Anastasiia Kok 
 
Scurtă descriere 
Prietenii din copilărie se întâlnesc în aceeași grădină din fața caselor lor când sunt copii și 
când sunt seniori. 
 
Informații 
Timp de joc: 1,5 ore, inclusiv atelierul.  
Număr de jucători: de la 6 la nelimitat 
Număr de organizatori: 1 până la 4 
Echipament necesar: Lucrurile care vor fi folosite pentru a crea curtea (cum ar fi scaune, 
pături), hârtii, creioane pentru ateliere, sistem de sunet simplu, scaune pentru paturi. 
Starea de spirit Larp: Nostalgic-inspirat 
 
Descrierea dvs: 
 
Atelier: 
 
Organizatorii spun că participanții se vor întoarce în timp ce erau copii mici. Vor primi o 
bucată de hârtie și vor trebui să deseneze copilăria lor ideală și fericită.  (Au la dispoziție 5 
minute). După 5 minute, organizatorii îi roagă pe toți să își găsească câte o pereche și să 
povestească ce au desenat, ce simt.  
Timp: 5 minute 
 
Participanții sunt împărțiți în mai multe echipe. Fiecare echipă are sarcina de a revizui orice 
joc din copilărie și de a-l juca. 
Timp: 5 minute 
 
Jucătorii trebuie să se imagineze la bătrânețe (la pensie) și să spună partenerului lor (nu 
același din primul joc) cum arată. Jucătorii trebuie să răspundă la întrebări. Unde vă aflați? 
Ce aveți? Sunteți fericit?  
Timp: 2 minute 
 
Participanții sunt din nou împărțiți în mai multe echipe. Fiecare echipă are sarcina de a-și 
imagina și de a juca un joc jucat de pensionari. 
Timp: 5 minute 
 
Organizatorii le cer jucătorilor să se așeze pe scaune. Fiecare scaun este un pat. În timp ce 
dorm, organizatorii pun câteva întrebări și dau o instrucțiune: "Închideți ochii, simțiți câți ani 
aveți. Gândiți-vă cum mergeți, cum vă simțiți?  Ce faci în timpul zilei?".  După un cuvânt de 
semnal "Dimineața", jucătorii trebuie să se trezească și să se reprezinte fizic la vârste 
înaintate în raport cu ceea ce și-au imaginat în timp ce dormeau. Aceștia pot interacționa 
cu ceilalți participanți. 
Timp: 5 minute 
Înainte de a începe jocul Larp, jucătorii împart camera în două părți cu ajutorul unei benzi. 
Participanții își amenajează singuri o parte ca o curte, folosind orice doresc și au în cameră. 
Aceasta va fi zona lor de joc. A doua parte are scaune și pături. Aceasta simbolizează casa 
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lor, paturile lor. Organizatorul le cere jucătorilor să se "întindă în pat", să închidă ochii și să 
asculte instrucțiunile. 
 
Instrucțiunile (sunt anunțate de către GM): 
 
GM: "Voi sunteți copiii care au o copilărie ideală. Mergeți la culcare cu visul de a vă trezi 
dimineața și de a merge în curtea din fața casei voastre. Vor fi mulți alți copii pe care îi veți 
întâlni acolo în fiecare zi pentru a vă juca și a vă distra. Această curte este un loc al prieteniei 
și al siguranței. Când vei auzi vocea care îți spune "Bună dimineața!", te vei trezi și vei intra 
în curte ca un copil. Dar când vei auzi vocea care îți spune "E timpul să mergi la culcare!", 
ar trebui să îți iei rămas bun de la prietenii tăi și să te întorci în patul tău din altă parte. " 
 
Faceți o pauză de 30 de secunde. 
 
GM: "Bună dimineața!" 
 
Muzică: https://www.youtube.com/watch?v=9up4WLrYdYM 
Timp: 10 minute 
 
GM: "E timpul să mergem la culcare!" 
Participanții se întorc în paturile lor. După ce "s-au culcat", GM dă a doua parte a 
instrucțiunilor. 
 
GM: "În această curte ți-ai petrecut întreaga viață singur cu prietenii tăi. Ați împărtășit 
realizări și pierderi, ați văzut cum fiecare dintre voi și-a creat familii, a devenit părinte și acum 
- bunic. V-ați întâlnit aproape în fiecare zi observând cum îmbătrâniți cu toții. Întins în acest 
pat, visați din nou cum vă veți trezi dimineața și vă veți întâlni din nou în curte. Când veți 
auzi vocea care vă spune "Bună dimineața!" vă veți trezi și veți intra în curte ca același 
membru al acestei comunități, dar fiind bătrân. Dar când vei auzi vocea care îți spune "E 
timpul să te culci!", ar trebui să îți iei rămas bun de la prietenii tăi și să te întorci în patul tău 
din altă parte. " 
Pauză de 30 de secunde 
 
GM: "Bună dimineața!" 
 
Muzică: https://www.youtube.com/watch?v=9up4WLrYdYM 
Timp: 10 minute 
 
GM: "E timpul să mergem la culcare!" 
Participanții se întorc în paturile lor. După ce "s-au culcat", GM dă cea de-a treia parte a 
instrucțiunilor. 
 
GM: "Adormiți din nou în paturile voastre după ziua respectivă. Cum vă simțiți? Ce v-a 
plăcut la această zi? A existat ceva neplăcut? Când auziți cuvintele "Bună dimineața!", vă 
treziți ca participanți la LARP". 
Pauză de 30 de secunde 
 
GM: "Bună dimineața!" 
Participanții se trezesc. Jocul s-a încheiat. Evaluare și reflecție. 


