
   

 

Punt Logħob Serju 

 

Introduzzjoni “Serious games” huma simulazzjonijiet ta 'avvenimenti jew p

roċessi tad-dinja reali ddisinjati għall-iskop ta' tagħlim u taħri

ġ. L-għan tagħhom huwa li jtejbu l-fehim tal-kunċetti ewleni

n, flimkien mal-iżvilupp tal-ħiliet konjittivi. Peress li huma aktar 

probabbli li jaqbdu l-immaġinazzjoni ta 'studenti minn forom 

oħra aktar tradizzjonali ta' tagħlim fil-klassi, ġew ikkaratterizza

ti bħala "mezzi pedagoġiċi siewja". 

L-Università ta 'Westminster żviluppat logħba serja msejħa "Il-

liġi tal-qtil" għall-ħtiġijiet tal-modulu Liġi Kriminali.  

Il-logħba tirrakkonta l-istorja ta ’2 ħbieb, Alf u Bob. Wara arg

ument Alf jagħmel u azzjoni li tirriżulta fil-mewt ta 'Bob. L-istud

enti kellhom jiddeċiedu jekk dan hux qtil jew inċident. 

Il-logħba hija vjaġġ li matulu l-istudenti jridu jgħaddu minn 6 

passi: analiżi fattwali; fehim tal-liġi tal-qtil; tapplika l-liġi tal-qti

l fuq fatti u tidentifika kwistjonijiet; janalizza l-kawżalità; tanali

zza l-intenzjoni u tasal għall-verdett finali. F'kull pass hemm di

versi attivitajiet tal-logħob li jippruvaw iżommu ħaj l-interess t

al-istudenti u jinvolvuhom fil-każ. 

 

Tip ta 'istituzzjoni invol

uta 

Istituzzjoni ta 'Edukazzjoni Ogħla  

Titolu tal-metodoloġij

a użata 

Tagħlim ibbażat fuq il-Logħob, Logħob Serju fl-Edukazzjoni  

Tip ta 'edukatur Professur HEI  

Għodda / għodod uż

ati 

“Articulate Storyline 2”. Storyline hija pjattaforma tal-awtur t

al-eLearning. 

Sfidi Ewlenin, Suċċess 

Ewlieni u Fatturi li Jipp

ermettu 

Din il-prattika rrappurtat li l-logħob għandu effetti pożittivi fu

q it-tagħlim billi jsaħħaħ l-interess u l-involviment tal-istudenti l

ejn l-għarfien iffokat. 

L-użu ta 'logħob diġitali fl-edukazzjoni, jirriżulta wkoll fl-iżvilupp 

ta' ħiliet rotob, bħal fehim, applikazzjoni, evalwazzjoni, kunfid

enza fihom infushom, kollaborazzjoni, teħid ta 'deċiżjonijiet, n

egozjati, awto-effikaċja. 

Wieħed mill-fatturi ta 'suċċess kien li l-logħba serja kienet aċ

ċessibbli online u permezz ta' apparat li l-istudenti jużaw reg

olarment (telefowns ċellulari, tablets eċċ).  



   

 

 

Lezzjonijiet Mgħallma 

u Rakkomandazzjoniji

et 

Huwa meħtieġ aktar ħin għall-preparazzjoni tal-logħba waq

t il-klassi minħabba n-novità tal-attività.  

Logħob serju jista 'jintuża wkoll biex itejjeb l-awtovalutazzjoni 

tal-istudenti jew jippermetti lill-istudenti jipprattikaw l-għarfien 

miksub minn qabel waħedhom. 

Pajjiż UK 

Isem l-Istituzzjoni / Ċe

ntru tal-Edukazzjoni 

Università ta 'Westminster 


