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Цел на проекта:
Да се идентифицират възможностите за използване на игрови подходи в
неигрови условия, основно в обучението, но и в корпоративната сфера,
иновациите, маркетинга и др.
Основни задачи:
Извършване на сравнителен анализ на съществуващите методи и
средства за създаване на сериозни игри;
Провеждане на проучвания и определяне на перспективни предметни
области за приложение на сериозните игри;
Създаване на уеб базирана платформа за генериране на сериозни игри;
Създаване на прототип на сериозна игра за конкретна предметна област;
Тестване и оптимизиране на работата на разработ ките;
Популяризиране на разработките чрез участие с доклади и презентации.
Основни резултати:
Създаване на прототип на сериозна игра;
Разработване на уеб базирана платформа за генериране на сериозни игри.
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PROJECT 2017 - FEEA - 02
Експоненциалната крива на съвременното технологично развитие обуславя
високите изисквания към участниците в образователния процес. Пред
преподавателя стоят повишаващите се изисквания, а обучаваният, израстващ във
все по-високо технологично обкръжение, формира нов модел на обучаван.
Обособилите се различия в поколенията, вследствие на ускорените
високотехнологични скокове определят проблемните зони в учебния процес на
о б р азо вател н ата с ф е р а и ге н е р и р ат я вл е н и я к ато д е м от и ва ц и я ,
незаинтересованост, ниска активност и слаба успеваемост. Образователните
институции срещат трудности при адаптирането на формите на обучение към
сегашното поколение ученици и студенти, които са израснали в тази нова среда, а
класическите методи на обучение се оказват все по-малко ефективни. В последно
време се застъпва тезата, че игрово базираното обучение е станало важна област за
проучване в редица водещи в технологично отношение страни. Понятието „сериозни
игри“ описва компютърни игри с включени образователни акценти, но с по-широк
обхват и цели (напр. игри за наука, проучване, работа, здраве, реклама и т.н.).
Основните методи, използвани при решаването на задачите в настоящия
проект са обектно-ориентираният анализ, обектно-ориентираното моделиране и
обектно-ориентираното проектиране. Анализът е извършен чрез анализ на
случаите и контекста на употреба на моделираната система, а при моделирането са
използвани постановките на унифицирания език за моделиране UML. При
изследването на генерираните сериозни обучаващи игри е използван статистически
математически апарат.
Предложени са методика за проектиране и разработка на уеб базирана
платформа за генериране на сериозни обучаващи игри, функционален и
дидактически модел на обучаваща игра, съобразени с принципите на училищното
образование и интегриращи съвременните тенденции за фокус, обърнат към
обучавания и про-активен социален конструктивизъм. Предложен е модел на
обучавания, съобразен със спецификите на сериозна обучаваща игра в контекста на
училищното образование. Предложени са концептуален и функционален модел, и
архитектура на уеб базирана платформа за генериране на сериозни обучаващи
игри. Предложени са методика за верификация на платформата и методика за
изследване и оценка на резултатите от използването на генерираните сериозни
обучаващи игри, чрез която да бъде тествана и установена приложимостта на
платформата в системата на училищното образование. Предложени са шаблон на
сериозна обучаваща игра и шаблон на учебен ресурс с богато интерактивно
съдържание, включващ предефинирани основни типове данни - текст, графика, звук
и видео.
Уеб базираната платформа за генериране на сериозни обучаващи игри е
използвана в пет учебни заведения (СУ „Христо Ботев“ - Русе, СУ “Панайот Волов“ Шумен, СУ „Васил Левски“ - Нови пазар, СУ „Панайот Волов“ - Каспичан, ОУ „Св.
Иван Рилски“ - Хасково) в системата на училищното образование, в извънкласни
форми и в неправителствена организация за работа с деца в риск и със специфични
образователни нужди („Еквилибриум“ - Русе).
Проектът разширява и задълбочава изследователската дейност в областта
на методите и средствата за създаване и изследване на сериозни игри, извършвана
в Русенския университет.
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Project objective:
To identify the opportunities to use gaming approaches in non -gaming conditions,
mainly in training, but also in the corporate sphere, innovation, marketing, etc.
Main activities:
Performing a comparative analysis of existing methods and tools for creating
serious games;
Conducting surveys and identifying promising subject areas for the use of
serious games;
Creating a web-based platform for generating serious games;
Creating a prototype of a serious game for a specific subject area;
Testing and optimizing the development;
Promoting research by participating with reports and presentations in scientific
seminars, sessions and conferences.
Main outcomes:
Development of a prototype of serious game;
Development of web-based platform for generating serious games.
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