
Изгради си собствен герой

Линк към играта
http://historysheroes.e2bn.org/whatisahero/view/19

Предложена от
ДИПКУ, Тракийкси Университет, България

Вид игра
Онлайн игра – един играч – ролева видео игра

Целева възраст
10-14

Език/ци
английски

ПроСоциални
ценности

етика
солидарност 
отговорност
комуникация
гражданско съзнание
сътрудничество
емпатия

ПроСоциални
умения

сътрудничество
проявяване на емпатия
насърчаване на човешки права
уважение
кураж и значимост да си смел
работа в екип (всеки герой успява с помощта на другите)

Цели

↘ директна: да научат историята, за случаите, когато хората
са  жертвали  себе  си  и  са  се  борили  за  това,  което  е
справедливо и смислено 
↘ Индиректна:  Да  накараме  учениците  да  (пре)създадат
собствена  версия  на  героите  базирани  на  това  което  са
научили за тях.  Да се научат  да изразяват емпатия с това,
което  се  случва  с  другите  и  ги  поставя  в  „техните  обувки”,
помага им да настроят моралните си компаси.   
↘ Интер  и  крос-дисциплинарна: предмети  като  история,
граждаско, изкуство, социално и емоционлано образование.  
↘ Психологични,  социални,  просоциални:  Целта  на играта  е
да  развие  безопасно  място  където  децата  да  разгледат
възможностите да сбъднат мечтите си за по-светло бъдеще и
как да бъдат полезни за обществото. 
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Описание на
играта

Играта е част от упражнение/платформа- страница, наречена
Исторически герои ( http://historysheroes.e2bn.org/)  
Играта  позволява  на  децата  да  проектират  свой  собствен
герой въз основа на различни опции,  които имат за външен
вид, както и лични качества и силни страни. Тъй като героят е
готов да бъде пуснат в "стената на героите" децата трябва да
преминат през тест, където научават за други важни герои в
историята  и  техните  силни  страни  и  действия.  След  това
децата могат да редактират своите герои (ако са избрали да
го направят - като добавят повече силни страни въз основа на
това, което са научили от теста).
Като продължение, децата могат да споделят с останалите си
съученици как изглежда новия им герой и какви са неговите
силни  страни.  Те  биха  могли  да  бъдат  използвани,  за  да
бъдат представени на останалите деца в клас, да се направи
презентация, да се пишат истории за героя и т.н.

Необходими
инструменти

Достъп до интернет и компютър

Описание на
дейностите

Тази игра е насочена към деца в училище, изучаващи история
и/или гражданство,  във  времето,  в  която  те  започват  да
развиват  своя  морален  компас  и  са  готови  да  учат  и  да
изследват действията на други хора, които водят до промяна,
доведоха до свобода, справедливост.
Играта е много структурирана, позволява да се връщат на зад
като обаче следва общата посока на дизайна да подобрява и
представя героят.
Стъпки за нейното изпълнение:
Отидете на уебсайта и започнете играта.
Децата избират  първо  външния вид за героя си, а след това
"вътре" - силните си качества и т.н.
Тогава  децата  преминават  през  тест,  който  ги  води  до  по-
добро  познаване  на  това,  което  другите  истински  герои  са
направили.
Те  могат  да  преразгледат  героя  си  и  да  добавят  повече
качества.
Техният герой е готов да посрещне света.
Като  последваща  стъпка учителите  могат  да  поставят
различни задачи: да пишат редовни истории за героите си, да
използват  героя  като  "решение"  на  ежедневните  проблеми:
"Какво  мислите,  че  вашият  герой  ще  направи  в  тази
ситуация?"

Времетраене

Не е необходима предварителна подготовка, играта може да
продължи както 10-20 минути  и  може да продължи толкова
дълго, колкото учителят решава.
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Снимки или други
документи/детайл

и

Други източници
на информация

http://historysheroes.e2bn.org/

Съвети

Сайтът съдържа много други дейности и игри, които могат да
бъдат използвани, за да продължат да развиват чувството за
справедливост, морални ценности и гражданство на младите
хора;  те  са  творчески  и  използват  различни  мултимедийни
умения, за да ангажират учениците.
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