Въпреки всичко

Линк към играта

http://www.playagainstallodds.ca/ на английски
http://www.contravientoymarea.org/ на испански
Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Испания)

Предложена от
Онлайн игра – много играчи – разказвателна игра
Вид игра
10 +
Целева възраст

английски, испански, 10 други европейски езици
Език/ци

ПроСоциални
ценности

ПроСоциални
умения

емпатия
солидарност
справедливост
съчувствие
Мислене в персектива
Прояване на емпатия
Взаимопомощ
↘ Директна: Информиране на учениците заситуацията с

Цели

Описание на
играта

http://psv.europole.org/

бежанците
↘ Интер-директна и крос-дисциплинна: развиване на етика
по отношение на подхода към различията; Социално и
емоционално образование.
↘ Психологическа, социална, просоциална: Формиране на
емпатия у учениците; Научаване повече за характеристиките
на устойчиво поведение; Разработване на стратегия за
подпомагане на съученици, преминали през травматична
ситуация
Играчът влиза в ролята на бежанец. Той може да премине
през три различни ситуации, в които бежанците често изпадат.
Тя е структурирана в 3 раздела: "война и конфликт,
преследване", "гранична страна, мога ли да остана тук?" и
"нов живот, загуба и предизвикателство". Всеки от тях се
занимава с бежанскаситуация, като всеки раздел е в 4 части.В
тях учениците могат да получат информация за различни
човешки права и да отразят например коя страна може да им
даде убежище? Как биха се справили, за да се разберете на
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език, който не знаете? Какво е устойчивостта? Колко можете
да бъдете съпричастни към имигранти / бежанци /? Можете ли
да насърчите човек в тази ситуация, когато тойе чужденец във
вашата страна?
Всяка част във всяка секция има различни видове
информация, която може да бъде лесно достъпна чрез "Уеб
факти".
Игрите са разделени на същите секции и части от
информацията, споменати по-рано, за да се улесни преходът
между тях.

Необходими
инструменти

Описание на
дейностите

Времетраене

Adobe Flash Player (може да се играе онлайн или на
устройство с инсталиран Adobe Flash Player)
Освен
игрите,
всеки
раздел
съдържа
достъпни
информационни листове, профили, видеоклипове или други
интересни връзки за бежанците.
Стъпки за нейното изпълнение:
След като кликнете върху връзката по-горе, можете да се
регистрирате. Когато напуснете играта, информацията ще
бъде запазена. Следващия път, когато играете можете да
продължите играта оттам, където сте стигнали.
На следващата стъпка можете да изберете между влизането в
играта или кликване върху раздела "Уеб факти".
Опцията "Играй Въпреки всичко" ви позволява да играете
играта.
Опцията "Уеб факти" предоставя информация за всяка
ситуация, която се разглежда във всяка част и раздел.
40 минути за всеки раздел, така че може лесно да се включи в
урока в училище.

Снимки или други
документи/детайл
и

Други източници
на информация

http://psv.europole.org/

http://www.unhcr.org/the-balloon-game.html
http://www.unhcr.org/passages-game.html
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Съвети

Не е необходимо да се регистрирате, за да играете играта, но
е желателно в случай, че искате да работите / играете по нея
в различни учебни часове в училище.
Препоръчително е да играете в малки групи, тъй като
съдържанието създава концепции, които могат да бъдат
обсъждани в група.
©UNHCR

Източник/ци

http://psv.europole.org/
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