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„Elisos kelionė“ („The Journey of Elisa“) 

 
Nuoroda 

http://www.elviajedeelisa.es/ 
http://www.thejourneyofelisa.com/ 

 
Rekomenduoja 

Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon, Ispanija. 

 
Žaidimo tipas 

Internetinis pasakojamasis  mini žaidimas, skirtas vienam žaidėjui. 

 
Tikslinė grupė 

Vidurinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir jų mokiniai, turintys Aspergerio 
sindromą. 
 

 
Kalba(-os) 

Ispanų kalba, greitai bus anglų ir prancūzų kalbomis. 
 

 
Vertybės 

Asmeniniai santykiai, komunikacija, daugiakalbystė, pagalba, etika, empatija, 
švietimas, skirtumų priėmimas, pagarba, tolerancija, dėkingumas, pilietiškumas. 
 
 

 
Įgūdžiai 

Būti empatiškiems, atpažinti socialinius ženklus, išsikelti tikslus ir planus, spręsti 
problemas, prašyti pagalbos, suteikti pagalbą. 
 
 

 
Tikslai 

Tiesioginiai:  įgyti žinių apie žmones, turinčius ASD (autizmo spektro sutrikimą). 
Netiesioginiai: ugdyti empatiją, elgesio veiksmų nuspėjamumą. 
Tarpdalykiniai: pilietiškums ir emocinis ugdymas. 
Psichologiniai, socialiniai, prosocialiniai: taikyti naujas problemų sprendimo 
strategijas, sužinoti tinkamus būdus, kaip prašyti pagalbos. 

 
Aprašymas 

Tai yra video žaidimas, kuris padeda geriau suprasti žmones, sergančius 
autizmu, turinčius Aspergerio sindromą. Kiekvienas žaidėjas turi susipažinti su 
mokslinės fantastikos istorija ir patirti sunkumus, kuriuos jaučia Elisa. Šis 
žaidimas yra puiki pagalba mokytojams, kurie nori integruoti įvairias veiklas į 
pamokas, bendroji informacija padeda lengviau suprasti Aspergerio sindromą.  
Elisa yra paauglė iš Lionov planetos, kuri yra keliais šviesmečiais toliau negu 
Žemė. Elisa turi telepatinių galių. Mergaitė sukūrė išradimą, kuris jai leidžia 
sukurti projektą ir jį materializuoti kitoje planetoje. Lionov planeta yra valdoma 
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tirono ir Elisa bando išgelbėti savo planetą. Šioje kelionėje mergaitė susipažįsta 
su žmogumi, turinčiu Aspergerio sindromą, kuris jai padeda išgelbėti pasaulį.   

 
Reikalinga 

įranga 

Norint žaisti internetinę žaidimo versiją rekomenduojamas kompiuteris su 
naujausia „Crome“ naršyklės versija (64 bit) ir „Firefox“ naršykle. 
Reikalavimai „iOS“ įrenginiams: 6.0 ir naujesnės versijos.  
Reikalavimai „Android“ įrenginiams: 4.1 ir naujesnės versijos. 

 
Veiklos 

aprašymas 

Norėdami žaisti turime susikurti profilį ir pasirinkti vaidmenį: žaidėjas, 
mokytojas ar mokinys. Žaidimą galima žaisti vienam, mažoje ar didelėje grupėje. 
Žaisdami mažus žaidimus vaikai susipažįsta su moksline fantastika, išsprendžia 
Elisos problemas ir įveikia iššūkius. Pagrindiniai iššūkiai yra penki, jie susiję su 
Aspergerio sindromu. Kiekvienas žaidėjas turi suprasti emocijas, išaiškinti, ką 
sergantis asmuo jaučia, kaip reaguoja į skirtingas situacijas. 
Elisa yra pagrindinė herojė, kuri turi galimybę išgelbėti pasaulį. 
Naoki yra geriausia Elisos draugė, kuri jai padeda tobulinti išradimą – jutiminį 
šalmą, kuris padeda siųsti mintis į kitą pasaulį. Mergaitėms reikia iššifruoti Edda 
kodus (Edda yra robotai).  
O šalmo aktyvavimos Elisos mintys persikelia į vidurinę mokyklą, kur ji sutinka 
Sagą, paauglę violetiniais plaukais, turinčią Aspergerio sindromą, ji padeda Elisai 
atspėti kodą. 

 
Trukmė 

Žaidimas siūlo daugybę skirtingų iššūkių, kurių kiekvienas gali užtrukti nuo 5 iki 
30 minučių. Visi mokytojai, kuriuos mes žinome, baigė žaidimą, bet tai gali 
užtrukti valandų valandas, kol bus išbandyta visa patirtis. Tikslas yra ne būtinai  
pritaikyti visą patirtį, bet priimti žaidimą kaip galimybę pajusti empatiją 
turintiems Aspergerio sindromą („pabūti jų batuose“). 
Žaidimas yra preinamas internete, taip pat yra galimybė žaisti jį parsisiuntus į 
kompiuterį. 

 
Paveikslėliai ir 

kita 
informacija 
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Naudingos 
nuorodos 

Jūs galite parsisiųsti žaidimą atvėrę šią nuorodą: 
www.elviajedeelisa.es/docs/Windows-finalEVDE.zip 
Čia rasite mobiliąją programėlę: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gametopia.elisa&hl=es_419 

 
Patarimai 

Žaidimas geriau veikia parsiųstas į kompiuterį. 
Geriausi įspūdžiai bus naudojantis išmaniuoju telefonu ar planšetiniu 
kompiuteriu bei prijungus ausines. 
Diskutuojant apie temą jis gali būti žaidžiamas grupėse.  

 
Šaltiniai 

Autismo Burgos: www.autismoburgos.es 
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