Патувањето на Елиса

Link to the
Game

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

Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Шпанија)
Promoter

Онлајн игра- еден играч- наративна игра/ миниигра
Вид на игра
Ученици од средно образование
Наставници кои имаат ученици со Аспергер синдром
Целна група
Шпански за целосно искуство
Наскоро ќе биде достапна на англиски и француски
Јазици

Просоцијални
вредности

Просоцијални
вештини

http://psv.europole.org/

Лични односи
Комуникација / Повеќејазичност
Меѓусебно помагање
Етика
Емпатија
Етика
Прифаќање на разликите/ Толеранција
Благодарност
Граѓанство
Лични односи/другарство/семејство
Емпатија/ толеранција/ прифакање на разликите
Образование
Емоции
Еднаквост
Солидарност/ меѓусебно помагање
Одговорност
Комуникација
Природа
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Цели

Опис на
играта

Потребна
опрема

Опис на
активноста

http://psv.europole.org/

 Дирекни: стекнување знаење за луѓето со аутистичен спектар.
 Индирекни: Развивање емптија, предвидливо однесување во изборите
на делување.
 Интер и меѓу -дисциплинарни: граѓанство и емоционално образование.
 Психолошки, социолошки, просоцијални: стекнување на нови стратегии
за решавање на проблеми. Развивање вештини за барање на помош.
Патувањето на Елиса е видео игра која помага подобро да се разберат
карактеристиките и потребите на луѓето со аутизам, особено на оние со
Аспергер синдром. Како играч одиш низ различни мини игри, искусуваш
футуристички околина за да ги поминеш предизвиците со кои се среќава
Елиса. Играта е проследена со поучувачки единици (активности) кои се
многу корисни за наставниците кои сакаат да ја користат играта на час, како
и генерални информации за подобро разбирање на синдромот.
Елиса е тинејџер од планетат Лионов, светлосни години далеку од нашата
планета. Благодарение на нејзините телепатски способности и
неверојатното откритие наречено Одисеја – Аурора, таа може да се
проектира на различни места низ галаксијата.
Во нејзината потрага по помош, таа сака да ја ослободи својата планета од
тиранијата на сивите сенки, одвратни суштества кои ја уништуваат
нејзината планета па на земјата наоѓа личност со Аспергер која ќе и
помогне да го спаси својот свет.
Компјутер со најнова верзија на Хром (64 битна верзија) и Firefox се
препорачуваат за да може да се игра играта онјалн.
За IOS: iOS 6.0 и нагоре
For Android: 4.1 и нагоре
За да се игра треба да се отвори профил и да се избере улога која може да
биде: играч, наставник или ученик. После ова играта почнува со улогата
која сте ја избрале. Може да ја игра еден човек, или мала група, но и
поголема група- зависно од одлуката на наставникот.
Преку повеќе мини игри, играчите требаа да се соочат со предизвиците со
кои се сочува Елиса, а тоа се 5 главни теста кои се фокусираат на различни
аспекти од Аспергер синдромот. Играчите треба да ги разберат емоциите и
да ги дешифрираат двојните чувства како што тоа би го сторила личност
која го има синдромот, да ги организира и да ги разбере кои стимули ги
вознемируваат луѓето кои имаат Аспергер.
Сивите сенки пак се оние кои ја укинале целата разноликост. Елиса ја има
шансата да го спаси својот свет. Наоки, нејзината најдобра другарка и
помага со тоа што ја креира/ измислува Аурора - Одисејата - тоа е сензорен
шлем кој и овозможува на Елиза да го испрати сопствениот ум во други
светови.
Тие мораат да го дешифрираат Еда кодот (Еда се роботи во играта). После
активирањето на шлемот, умот на Елиза се преместува во средното
училиште и во тој свет Елиса ќе ја сретне Сага, тинејџерка со Аспергер која
ќе и помогне да го пробие кодот.
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Временска
рамка

Играта поставува многу и различни предизвици и секој одзема 5 до 30
минути. Комплетното искуство на играта трае со часови. Целта не е да се
заврши целата игра, но наставникот може да одбере колку и што ќе
искористи. Она што се нуди е шанса да се пристапи на Аспергер синдромот
и да се научиме да се ставаме во туѓа кожа.
Играта е достапна онјалн и има можност да се симне на компјуер и да се
игра без интернет.

Images or
Other
Documents

Други
релевантни

http://psv.europole.org/

Од тука може да се симне за да се игра и кога нема интернет:
www.elviajedeelisa.es/docs/Windows-finalEVDE.zip
Како апликација
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gametopia.elisa&hl=es_419
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линкови

Совети и
трикови

Подобро функционира ако се симне. За на таблет или телефон
пожелно е да се користат слушалки за целосно доживување. Може
да се игра во групи за да се покрене дискусија на темата.

Autismo Burgos: www.autismoburgos.es
Извор

http://psv.europole.org/
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