
Интерленд (служа си умело с интернет)

Линк към играта
https://beinternetawesome.withgoogle.com/interland/kind-kingdom

Предложена от

Friends of Education (FYROM)
Фондация „Приятели на образованието“, Македония

Вид игра
Онлайн игра, за един играч, мини игра

Целева възраст
8-15

Език/ци
английски език

ПроСоциални
ценности

емпатия
уважение, толерантност, мир, демокрация, гражданство,
общуване

ПроСоциални
умения

общуване с другите
уважение към другите
включване в група
съпричастност
социална ориентация
да решаваш проблеми
да приемаш обратите

Цели

↘ Директен: научете как да бъдете в безопасност онлайн
↘  Непряко:  науч↘ авате  се  как  да  се  държите  онлайн;

повишаване  на  информираността  за  кибер-тормоза,
обучение  за  разпознаване  на  заплахи  и  потенциални
опасности

↘  Интер и междудисциплинарни: могат да бъдат включени↘
като  част  от  развитието  на  житейските  умения,
много полезни за развиване на фини двигателни умения
и рефлекси за малки деца, бързо мислене и реакция

↘  Психологически,  социологически,  просоциален:↘
демонстрира на децата защо е лошо да си груб и как това
поведение се отразява на другите.

Описание на
играта

Това е сравнително лесна онлайн игра. Командите са съвсем
основни (преместете наляво, надясно, скочете и управлявайте
със стрелките и интервала на компютъра).
Концепцията за играта е: 
Има  четири  страни,  през  които  играчите  се  сблъскват  с
измамници, хакери, насилници и прекалено споделящи хора -
тези,  които разкриват твърде много информация за себе си
онлайн.
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Съдържанието на тази игра е ново. 
Това  е уеб-базирана  игра,  предназначена  да  преподава
основите на безопасността на интернет за децата.
Първият етап се нарича "Вежливото кралство".
Във "Вежливото  Кралство"  играчите  събират  сърца  и
инструменти.  Техният  по-голям  брой  помогат  да
разпространяват доброта към героите, които срещат в играта
(като  им  предават  сърцата  или  символа  за  сила)  чрез
натискане  на  интервала),  като  същевременно  блокират  и
отчитат  насилници,  които  срещат  по  пътя  (използвайки
сирени,  които  също  са  събрали  по  пътя).  Този  етап  е
относително лесен и подходящ за деца.
Вторият етап се нарича "Река на реалността". Тази част епо-
голямо предизвикателство.  Има текст,  който трябва да бъде
прочетен, според езиковите възможности на децата, да бъде
преведен,  затова учителското  присъствие  е  задължително.
Втората част осведомява за това, какво е безопасно и какво
не,  и  как  да  разпознаем  потенциални  измамни  съобщения,
спам,  заплахи,  фалшиви  имейли  и  т.н.,  и също как  да
реагираме в този случай.
Третият  етап  се  нарича  "Мислеща планина"  и  в  нея  се
коментира  обмена на  информация.  Тук  играчите  трябва  да
намерят  подходящият ъгъл,  за  да  "уцелят"  лъча,  който  се
отразява  от  огледалата.Задачата  е  да  се отработи  ниво  на
споделяне и да се  избягва свърхсподелянето. Целта е да се
научат децата на неприкосновеност на личния живот, нуждата
от съгласието на други страни, преди информацията да бъде
публикувана онлайн и също така да се подчертае фактът, че
веднъж  постъпилаонлайн  информацията  е  обществена
собственост.
Последният етап е "Кулата на съкровището". Фокусът е върху
създаването  на  силна  парола  чрез  избиране  на  различни
букви (малки букви,  главни букви,  числа, символи). Лично за
нас  този етап е малко предизвикателен, тъй като командите
не  са  особено  функционални,  но  може  би  това  е  бъг във
версията  на  разработката.  В  случай,  че  се  случи  нещо
подобно, докато играете на този етап, може да завършите.

Необходими
инструменти

Работи се на компютър, настолни компютри, таблети, 
телефон, както се играе онлайн.

Описание на
дейностите

Някои дейности могат да бъдат  извършени преди тази игра.
Това зависи от възрастта на учениците.
Всички  предложени  дейности  лесно  се  адаптират,  за  да
отговарят  на  нуждите  на  различните  ученици  и  целите  на
техните учители.
1)  Учениците са разделени на отбори.  Учителят им показва
различни изказвания, които варират от  малко неприлични до
абсолютна злоупотреба. Дават се указания да помислят как да
реагират на тези послания като обсъдят и се споразумеят за
това помежду си.
2)  Учителят  дава  пример  за  негативни  изказвания (напр.
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Съжалявам, не мисля, че можете да дойдете на моето парти,
ще  има  твърде  много  хора  и  не  сме  истински  приятели)  и
казва  на  учениците  да  пренапишат  същите  откази  по  по-
приемлив начин.
3) Учителят показва различни имейли (някои реални и някои
не), а  ученицитетрябва да открият „натрапника“ и да обяснят
защо смятат, че не е истински.
Учителят  показва  различни  профили  във  Facebook,  а
ученицитетрябва  да  решат  кои  са  реални  и  кои  не.  (Това
повишава осведомеността относно приемането на хора, които
не познават, с цел да имат повече приятели и предупреждава
опасностите, които могат да възникнат от това действие)
1) Учителят предоставя на учениците мнения, които трябва да
се  прочетат,  показват се  и случайни  снимки(предварително
подбрани  и  проверени), от  реални  или  измислени  герои,  а
учениците  трябва  да  напишат  много  кратко  описание  на
човека, който може да има този профил.
(Тази  дейност  е  много  добра  за  обсъждане  на  въпроси
свързани с  предразсъдъци, стереотипи, клюки, пренасочване
и  т.н.,  които  представляват  реална  заплаха  за  доверието,
самооценката и уважението на учениците).
 Основна дейност – да се играе играта
Заключение - Проверка на подозрителните "приятели", с които
учениците  са  се  свързали  чрез  социалните мрежи;
Подсилване на паролите.

Времетраене

30 мин. + (Зависи от това колко умели са децата и тяхната 
възраст и / или опит в този тип игри)
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Снимки или други
документи/детайл

и

Други източници
на информация

Youtube трейлър на играта
https://www.youtube.com/watch?v=KJj2U7XuHdo
Resources For Teachers
https://beinternetawesome.withgoogle.com/resources

Източник/ци

-Има учебна програма по интернет, която учителите могат да 
внедряват и променят с игрите
-Тя може да бъде изтеглена в безплатна форма:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/resources

Линк към играта
Източник: Google
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