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Заглавие Сериозни игри 

Въведение „Сериозни игри“ са симулации на реални събития или 
процеси, предназначени за преподаване и обучение. 
Целта им е да подобрят разбирането на ключови 
понятия, заедно с развитието на когнитивни умения. Тъй 
е по-вероятно да завладеят въображението на учениците, 
отколкото други по-традиционни форми на преподаване 
в класната стая, те са характеризирани като „ценни 
педагогически среди“. 

Уестминстърският университет разработи сериозна игра, 
наречена „Законът за убийството“, за нуждите на модула 
„Наказателно право“. 

Играта разказва историята на двама приятели, Алф и Боб. 
След спор Алф извършва действие, което води до смъртта 
на Боб. Студентите трябваше да решат дали това е 
убийство или злополука. 

Играта е пътешествие, по време на което студентите 
трябва да преминат през 6 стъпки: фактически анализ; 
разбиране на закона за убийството; прилагане на закона 
за убийството върху факти и идентифициране на 
проблеми; анализ на причинно-следствената връзка; 
анализ на намерението и достигане до окончателната 
присъда. Във всяка стъпка има няколко игрови дейности, 
които се опитват да поддържат интереса на студентите и 
ги ангажират със случая. 

Тип на институцията Висше учебно заведение 

Използвана методология Игрово базирано обучение, Сериозни игри в 
образованието 

Тип преподавател Преподаватели във висши учебни заведения 

Използвани инструменти “Articulate Storyline 2”. Storyline е платформа за онлайн 
обучение. 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Тази практика показва, че игрите имат положителни 
ефекти върху ученето, тъй като те стимулират интереса 
и ангажираността на студентите към фокуса на знанията. 

Използването на дигитални игри в образованието води и 
до развитие на меки умения, като разбиране, прилагане, 
оценка, самоувереност, сътрудничество, вземане на 
решения, преговори, самоефективност. 

Един от факторите за успех беше, че сериозната игра 
беше достъпна онлайн и чрез устройства, които 
студентите редовно използват (мобилни телефони, 
таблети и т.н.). 



Изводи и препоръки Необходимо е повече време за подготовка на играта по 
време на час поради новостта на заниманието. 

Сериозните игри също могат да се използват за 
подобряване на самооценката на студентите или да 
позволят на студентите да практикуват придобити по-
рано знания сами. 

Държава Великобритания 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

Уестминстърски университет 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и 

не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 
използвана за информацията, съдържаща се в нея. 


