
 

 

 

Nazwa Serious Games 

Poważne gry 

Wprowadzenie „Poważne gry” to symulacje rzeczywistych wydarzeń lub procesów 

opracowane w celu nauczania i szkolenia. Ich celem jest lepsze zrozumienie 

kluczowych pojęć, a także rozwój umiejętności poznawczych. Ponieważ z 

większym prawdopodobieństwem poruszają wyobraźnię uczniów niż inne, 

bardziej tradycyjne formy nauczania w klasie, zostały scharakteryzowane 

jako „wartościowe media pedagogiczne”. 

University of Westminster opracował poważną grę o nazwie „The law of 

Murder” na potrzeby modułu Prawo karne. 

Gra opowiada historię 2 przyjaciół, Alfa i Boba. Po kłótni, którą podejmuje 

Alf i działaniu, które kończy się śmiercią Boba. Uczniowie musieli 

zdecydować, czy to morderstwo, czy wypadek. 

Gra jest podróżą, podczas której uczniowie muszą przejść przez 6 kroków: 

analiza faktów; zrozumienie prawa morderstwa; zastosować prawo 

zabójstwa do faktów i zidentyfikować problemy; analizować związek 

przyczynowy; przeanalizuj intencje i osiągnij ostateczny werdykt. Na każdym 

etapie jest kilka gier, które mają na celu podtrzymanie zainteresowania 

uczniów i zaangażowanie ich w sprawę. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Szkoła wyższa 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

Nauka oparta na grach, Poważne gry w edukacji 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

HEI Profesor 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

„Articulate Storyline 2”. Storyline to platforma do tworzenia e-learningu. 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Praktyka ta wykazała, że gry mają pozytywny wpływ na uczenie się, 

ponieważ zwiększają zainteresowanie uczniów i ich zaangażowanie w 

zdobywanie wiedzy. 

Wykorzystanie gier cyfrowych w edukacji skutkuje także rozwojem 

umiejętności miękkich, takich jak rozumienie, stosowanie, ocenianie, wiara 
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w siebie, współpraca, podejmowanie decyzji, negocjacje, poczucie własnej 

skuteczności. 

Jednym z czynników sukcesu było to, że poważna gra była dostępna online i 

za pośrednictwem urządzeń, z których regularnie korzystają uczniowie 

(telefony komórkowe, tablety itp.). 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Na przygotowanie gry potrzeba więcej czasu ze względu na nowość w 

działaniu. 

Poważne gry mogą być również wykorzystywane do poprawy samooceny 

uczniów lub umożliwienia uczniom samodzielnego przećwiczenia wcześniej 

nabytej wiedzy. 

Kraj UK 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

University of Westminster 
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