
Пътуването на Елиза

Линк към играта

http://www.elviajedeЕлиса.es/

http://www.thejourneyofЕлиса.com/

Предложена от

Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Испания)

Вид игра

Онлайн игра – един играч – разказвателна игра / мини игра

Целева възраст

Ученици от средно училище

Учители, които имат деца със синдром на Аспергер в класната
стая

Език/ци

Испански за цялостно преживяване на играта.

Скоро ще бъде предоставяна на английски и френски език

ПроСоциални
ценности

Междуличностни отношения

комуникация/на много езици 

взаимопомощ

етика

емпатия

образование

приемане на различия/уважение и толерантност

благодарност

гражданско съмосъзнание

ПроСоциални
умения

Мислене в перспектива

Различаване на социални знаци

Поставяне на цели и планиране

Разрешаване на проблеми
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Искане на помощ

Взаимопомощ

Цели

↘ директна: придобиване на знания за хората с разстройства
от аутистичния спектър (ASD), 
↘ индиректна:   развиване  на  емпатия,  предсказване  на
поведенчески реакции
↘ Интер  и  крос-дисциплинарна:  гражданско  съзнание  и
емоционално образование
↘ Психологическа,  социологичeска,  просоциална:
придобиване на нови умения и стратегии за разрешаване на
проблеми;  усвояване  на  подходящи  начини  за  търсене  на
помощ. 

Описание на
играта

Пътуването на Елиза е видеоигра, която може да ви помогне
да  разберете  по-добре  черти  и  потребности  на  хората  с
аутизъм и по-специално със синдрома на Аспергер. Като играч
ще преживеете различни мини игри, ще преживеете епичната
история на науката и ще преодолеете предизвикателствата,
пред които трябва да се изправи Елиза. Играта идва с учебни
теми, които могат да служат като подкрепа за учителите, които
искат  да предлагат  различни  дейности  в  час,  както  и  обща
информация, за да разберат по-добре Аспергер.

Елиза  е  тийнейджър  от  планетата  Лионов,  на  няколко
светлинни  години  от  нашата.  Благодарение  на  нейните
телепатични  сили  и  невероятно  изобретение,  наречено
Одисеята на Аврора, тя може да прожектира ума си и да се
материализира  на други  места в  галактиката.  В търсене на
помощ, за да освободи планетата си от тиранията на сивите
сенки, отчаяни същества, които управляват нейната планета,
тя открива на Земята човек със синдром на Аспергер, който
ще й помогне да спаси нейния свят. 

Необходими
инструменти

Комютър  с  последна  версия  на  Chrome  (64  бита  версия)  и
Firefox са препоръчителни.

за IOS: iOS 6.0 и по-късни версии

за Android: 4.1 и по-късни версии

Описание на
дейностите

За да играете в мрежата, трябва да създадете потребителски
профил и да изберете роля: играч,  учител или ученик,  след
като веднъж направите това, играта започва с вашата роля.
Тя може да се играе от един човек, на малки групи и големи
групи, това ще зависи от предпочитанията на учителя.

Чрез различни мини игри и на фона на научно- фантастичната
история  играчите  ще  трябва  да  преодолеят
предизвикателствата, пред които е изправена Елиза, които са
5  основни  теста,  фокусирани  върху  различни  аспекти  на
синдрома  на  Аспергер,  при  които  играчът  ще  трябва  да
разбере  емоциите  и  да  дешифрира  сетива,  да  дефинира
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временните  структури  и  да  ги  организира  в  график  или  да
разбере стимулите, които понякога притесняват хората с този
синдром.

Сивите  сенки  са  тези,  които  са  отменили  цялото
разнообразие.

Елиза е главният герой, който има шанса да спаси света.

Наоки  е  най-добрият  приятел  на  Елиза  и  помага,  като
изобретява  "одисеята  на  Аврора",  която  е  сензорен  шлем,
която ще позволи на Елиза да изпрати ума си в друг свят.

Те трябва да декриптират кода Еда - "Edda" са роботи.

След като активира каската,  умът на Елиза се прехвърля в
средно  училище,  където  тя  ще  се  срещне  със  Сага,
тийнейджър  с  виолетова  коса,  страдащ  от  синдрома  на
Аспергер, и това ще помогне на Елиза да отгатне кода.

Времетраене

Играта  предлага  много  и  различни  "предизвикателства"  и
може да отнеме от 5-30 минути- до часове. Целта е да не се
налага да се играе на всяка цена цялата игра, а да се играе
като шанс да се приближите към синдрома на Аспергер и да
се научите да се поставяте на обувките на другия.

Играта е достъпна онлайн и дава възможност и да я изтеглите
на компютъра и да я пуснете офлайн.

Снимки или други
документи/детайл

и
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Други източници
на информация

Можете да изтеглите от тук: 
www.elviajedeЕлиса.es/docs/Windows-finalEVDE.zip

И като приложение: 

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.gametopia.Елиса&hl=es_419

Съвети

Играта работи по-добре когато е изтеглена на компютър, отколкото
онлайн

В смартфона и  /  или  таблет  използвайте  слушалки  за  най-добро
преживяване.

Тя може да се играе в групи, за да помогне на дискусията по темата.

Източник/ци
Autismo Burgos: www.autismoburgos.es
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