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ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на този проект е да се разработят четири интерактивни онлайн игри, които представят
на играчите темата за насилието, основано на пола. С помощта на истории, представящи
половите стереотипи и насилие, основано на пола, проектът се стреми да запознае младежите
със сложността на проблема, както и да ги подготви за някои истински истории, свързани с
проблема. За да ангажираме целевите групи в разработването на игрите, ние създадохме
процес за активното им включване. Проектът създаде младежки групи от 6-те странипартньори, за да подпомогне изграждането на сюжетни линии; експертни групи, състоящи се
от жени, преживели насилие, основано на пола, психолози с опит по темите и социални
работници. Така те подпомогнаха определянето на учебните цели и тематизираха сюжетни
линии за създаването на онлайн играта. В следващите раздели ще разгледаме изследването,
които проведохме в областта на игрите за промяна в поведението и накрая ръководство за
това как разработихме ИГРИТЕ НА „CONVEY“.

Инструкции как се играе играта
Моля свалете играта от тук: https://notagame.eu/
Възможни езици

Видеоиграта „CONVEY“ е достъпна на 4 различни езика:
• Английски
• Италиански
• Български
• Гръцки
В зависимост от избрания език, субтитрите на играта и на видеоклиповете след всяка
глава ще се променят съобразно това.
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Създаване на профил
•

За да играете видео игра на „CONVEY“, играчът трябва да създаде профил.

•

За да създадете акаунт (един играч/няколко играча), едно от наличните
имена трябва да бъде избрано. Имената, които са на разположение в
момента, съответстват на имената на велики жени от различни области,
като например наука, спорт, организации в подкрепа на правата на жените
и движение на правата на жените.

•

След името, автоматично ще бъде даден и номер. Следователно, вашето
потребителско име ще бъде съставено от избраното име # и номер – напр.
CURIE#456. Това ще направи вашето име уникално.

•

Моля забележете, че нито имейл адрес, нито каквито и да е лични данни не
се изискват за направата на акаунт. Това решение беше взето, за да се
избегне какъвто и да е проблем за защита на данните, който може да сме
срещнали по друг начин, като се има предвид, че играчите на видеоигри са
непълнолетни. Това също означава, че паролите не могат да бъдат
възстановени, ако са изгубени, тъй като в базата данни нямаме външен
имейл адрес. Следователно в случай на забравена парола, играчът ще
трябва да си направи нов акаунт.

•

Интернет връзка: Интернет връзката е необходима само за създаване на
акаунт, а не за игра. Следователно, ако акаунта вече е била създаден,
докато компютърът / телефонът е бил свързан с интернет, не е необходима
връзка с интернет, за да се играе видеоиграта „CONVEY“.

Влизане и Излизане
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След като играчите излязат от играта, е необходимо ново влизане.
Потребителското име се запазва от устройството, в което играете, следователно
няма нужда да го въвеждате отново. Трябва само да въведете избраната парола.

Възстановяване на парола

Докато потребителското име се запазва автоматично от устройството, което
използвате за игра, паролата трябва да бъде въведена всеки път, когато искате да
влезете. Паролите не се записват поради гореспоменатите въпроси за защита на
данните. В случай на забравена парола, трябва да се създаде нов акаунт и играта
да се стартира от самото начало.
Отбори
•

Създаване на отбор
Всеки играч може да създаде екип и да избере името на отбора, както е
показано по-долу.
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•

Покани хора в отбор
Всеки отбор може да кани други играчи от всяка точка на света като
използва само тяхното потребителско име (което означава, че те трябва да
знаят потребителското име, с което е регистриран играча).

•

Присъединяване към вече създаден отбор
За да се присъедините към съществуващ отбор, трябва да сте поканени. Не
можете да се присъедините към отбор сами. Затова играчът трябва да даде
своето потребителско име на един от членовете на екипа ако иска да се
присъедини и да бъде поканен, както е обяснено в горния раздел.

•

Напускане на отбора
За да напуснете отбора, трябва да натиснете върху „напускане на отбор“
както е показано:
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•

Точките спечелени като отбор
Играта в отбор не означава, че играчите в екипа играят един срещу друг, тъй
като това ще се противопостави на образователните цели на видеоиграта.
Вместо това точките на всички участници в екипа се сумират. По този начин
всички съществуващи отбори се състезават за точки в класацията за отбори.

Достъп до главите на играта
Има общо 5 глави. Първата глава винаги е отключена. След като приключи първата
следващите 2, 3 и 4 се отключват. Глава 5 се отключва само след като всички други глави са
завършени. Това означава, че Глава 1 трябва да се изиграе, за да отключи следващите глави.
Моля, обърнете внимание, че ако изиграете Глава 1, излезете и влезете от същото устройство,
ще имате достъп до следващите глави, както е обяснено по-горе. Въпреки това, ако промените
устройството, дори и да влезете в същия акаунт, играта ще започне от глава 1, което означава,
че всички останали глави ще бъдат заключени.
Видеоклипове
Играта разполага с 9 видеоклипа, разработени съвместно с преживели сексуално насилие,
тормоз и насилие, основано на пола, във Великобритания, България, Гърция, Кипър и Италия,
в рамките на проекта „CONVEY“. В края на Глави 1-4 по едно видео, свързано със
съдържанието, ще се отключи и ще се възпроизведе автоматично. Другите 5 останали
видеоклипа могат да бъдат намерени в Глава 5 и в следващия раздел на менюто, съдържащ
всички видеоклипове на нашите оцелели. Видеоклиповете могат да бъдат намерени под
бутона „видео“:

8

Промяна на поведението чрез игра
Първата видео игра разработена някога, представлявала проста игра за тенис, създадена
от американския физик Уилям Хигинботам през октомври 1958 година.1 Хигинботам, работел по
това време в Националната лаборатория на Брукхейвън в Ню Йорк, излязал с идеята да има
интерактивна игра, присъстваща в годишния „ден на посетителите“. Уморен от безбройните
изложби, които предизвиквали малко размисъл от посетителите, Хигинботам смятал, че
интерактивна демонстрация на работата на екипа може да ангажира посетителите по нов начин.
Хигинботам може би несъзнателно е пионер в движението за гемификация, цитиран за думите си,
че "едно място може да оживее там, където хората играят, което предава посланието, че нашите
научни усилия имат значение за обществото"2.
Днес, множество търговски марки, международни организации, както и образователни
институции използват видео игри като инструменти за ангажиране и взаимодействие със своята
аудитория. Игрите се превърнаха в инструмент за разширяване на социалните каузи и повишаване
на осведомеността по широк кръг въпроси, включително, но не само; бедност, рак, тормоз,

1

“This Month in Physics History: October 1958: Physicist Invents First Video Game.” APS Physics, A Publication of the American Physical
Society, Oct. 2008, www.aps.org/publications/apsnews/200810/physicshistory.cfm.
2
Ladd, Brian C., and Christopher James Jenkins. Introductory programming with simple games: using Java and the Freely available networked
game engine. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 2011.
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хомосексуалност, както и сексуално и насилие, основано на пола.3 Когато говорим за игри като
средство за обучение, се използват редица термини, които описват явлението. Ето защо, за поголяма яснота, ние ще говорим за игри като средство за учене, като гемификацията. Тя е
дефинирана като „използването на елементи от дизайна на играта в неигрови контекст“4.
Гемификацията може да бъде мощен инструмент за обучение, който позволява както
активно, така и критично обучение.5 Поддръжници на обучението, базирано на играта смятат, че
цифровите игри могат да „преподават и укрепват умения, важни за бъдещи работни места като
сътрудничество, решаване на проблеми и комуникация“.6 Сред уменията за решаване на
проблеми ние откриваме, че има положителна връзка между игрите и способността за вземане на
решения, основани на доказателства.7 За да се видят положителните резултати, свързани с
гемификацията, обаче, изследванията сочат, че е от жизненоважно значение играчите, които се
занимават с онлайн игри в образователна среда, да имат възможност да обсъждат и да обмислят
проблемите, по които са били обучавани. Проучване, направено от Фенгфенг Ке, препоръчва на
учителите да се опитат да свържат съдържанието на играта с учебната програма, така че
учениците да могат да прехвърлят новите си знания в класната стая и ежедневния си живот.8
Преглед на 17 проучвания върху дизайна на различни игри от Ke открива, че инструктажът е от
съществено значение, тъй като позволява на играчите не само да се научат как да играят играта,
но и как успешно да извлекат знанията, които са вградени в играта9
И все пак, за игри, които се стремят да вдъхнат положителни послания за сплотеност
между групите и съпричастност към техните играчи, има малко предишни изследвания, за да
обосноват техния подход. Изследване, проведено от Дичева и колектив през 2015г. установява, че
по-голямата част от научните изследвания на гемификацията се фокусират върху описване на

3

“14 Video Games That Tackle Important Social Issues.” TeachThought, www.teachthought.com/technology/14-games-tackle-importantsocial-issues/.
4
Deterding, Sebastian, et al. “From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification".” Proceedings of the 15th International
Academic MindTrek Conference on Envisioning Future Media Environments - MindTrek 11, 2011, pp. 9–15., doi:10.1145/2181037.2181040.
5
Gee, James Paul. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003.
6
Larsen McClarty, Katie, et al. A Literature Review of Gaming in Education. Pearson, 2012, A Literature Review of Gaming in Education..
7
Miller, Craig. “The Gamification Of Education.” Developments in Business Simulation and Experiential Learning, vol. 40, 2013, pp. 196–200.
www.journals.tdl.org, journals.tdl.org/absel/index.php/absel/article/view/40/38.
8
Ke, Fengfeng. “A Qualitative Meta-Analysis of Computer Games as Learning Tools.” Handbook of Research on Effective Electronic Gaming in
Education, IGI Global, New York, 2009, pp. 1–32.
9
ibid. 23
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възможните механизми и динамика на играта, както и че само малък брой проучвания се
фокусират върху действителната ефективност на използването на елементи на гемификация в
образователна среда.10 Така от една страна знаем, че най-популярните механизми за игра са
стрелки, символи и класации, и че този най-използван принцип на гейминг дизайна в контекста на
образованието е „социална ангажираност, свобода на избора, свобода на провала и бърза
обратна връзка.”11 Това, което обаче не знаем, е какви са дългосрочните последици от
гемификацията12. Затова Кауфман и Фланаган се опитаха да отговорят на този важен въпрос - „Как
дизайнерите могат ефективно да изработят игри, които да осигуряват смислено потапящо
преживяване и да произвеждат благоприятен ефект за хората и обществото като цяло?”13
Подходът „Вграден дизайн“
В статията си „Психологически „вграден“ подход за проектиране на игри за просоциални
каузи”, Кауфман и Фланаган въвеждат концепцията за т.нар. „вграден дизайн“. Но преди да
очертаем подхода му, ще разгледаме трите пречки, които могат да предотвратят промяна в
поведението на играчите, тъй като те са идентифицирани от Кауфман и Фланаган.14
Първата установена пречка е, че излагането на нежелано поведение и възприеманите
обществени проблеми могат да предизвикат съпротиви у играчите. Като резултат, съществува
вероятност те да проявият подкрепа към поведение, убеждение или отношение, които играта се
стреми да изкорени.15 Второто препятствие е, че изричното изпращане на послания в рамките на
една игра срещу определен проблем е довело до потенциал за създаване на психологическа
защита в играчите.16 Това означава, че вместо да променят желаното поведение, играчите могат
да счетат, че тяхната способност да избират и да правят важни избори за себе си се нарушава.17
Това от своя страна може да доведе до вътрешно съпротивление към посланието, което в крайна
10

Darina Dicheva, Christo Dichev, Gennady Agre and Galia Angelova. Gamification in Education: A Systematic Mapping Study. Educational
Technology & Society, 18 (3), 2015
11
ibid
12

Vlachopoulos, Dimitrios and Agoritsa Makri. 2017.The Effect of Games and Simulations on Higher Education: a Systematic Literature Review.
International Journal of Educational Technology in Higher Education. 14:22
13
Kaufman, G., & Flanagan, M. 2015. A psychologically “embedded” approach to designing games for prosocial causes. Cyberpsychology:
Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(3), article 5.
14
Ibid. 2
15
Ibid
16
Ibid
17
Ibid

11

сметка възпрепятства всяка промяна в поведението. Третата пречка, изложена в тяхното
изследване, е, че играчите може дори да не са наясно, че самите те се нуждаят от намеса изобщо,
като по този начин още по-трудно е да се достигне до тях чрез посланието.
Това, което Кауфман и Фланаган предлагат, за да заобиколят тези психологически модели,
е подходът на „вградения дизайн“.18 “Вграденият дизайн” като подход се основава на идеята, че
убедителността и по същество успехът на дадена игра се основава на способността на играта да
предаде послание, без намерението му да стане твърде очевидно. Те идентифицират два начина,
по които една игра може да използва стратегията за вграждане. Първо, имате стратегията за
„смесване“. Тя се фокусира върху смесването на „тематично“ съдържание и "извън темата" по
начин, който прикрива истинското намерение на играта. Второ, имате стратегията за „объркване“.
Това е когато в стремежа да се привлекат играчи към игра, се използва жанр на игра, който
обикновено не би бил свързан с темата. Опитни проучвания на две игри, използващи подхода за
вграден дизайн, а именно „Buffalo“ (стратегия за объркване) и „Awkward Moment“ (смесване),
установиха, че просоциалните игри, които не успяват да прикрият целите си или са прекалено ясни
в подхода си, имат по-ниска вероятност за убеждаване на играчите.19 Вследствие на това, игрите,
които използват стратегия за вграден дизайн, имат по-голяма вероятност да генерират поподатливо и състрадателно отношение в своите играчи.20
В процеса на развитие на „CONVEY“ игрите, ние използвахме “подход на вградения
дизайн”. В крайна сметка искахме игрите да могат да се предлагат на пазара и да бъдат на нивото
на сегашните стандарти за онлайн игри, с или без добавения образователен елемент. Когато
разговаря с младежите-консултанти, за екипа, който разработваше игрите, беше много важно да
знаят дали връстниците смятат, че тази игра е забавна и си заслужава да се играе. От нашето
изследване на “подходът на вградения дизайн” знаехме, че прекаленото фокусиране върху
образователните елементи на играта може да възпре младите хора да искат да играят игри.
Вместо това ние усетихме, че създаването на сценарии, които са допринесли за запознаване с
целевата група, и героите, които предизвикват съпричастност към играчите, имат много по-голям
потенциал за разклащане на нагласите и поведението на играчите. Освен това, като избираме да
развиваме игри, в които играчът трябва да разследва престъпление и сами да открият кой е
извършителят, сметнахме, че даваме на играчите чувство за самоуправление. Не искахме да
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създадем моралистична игра, която според Кауфман и Фланаган може да предизвика
психологическа защита на играчите.

Наръчник как да създадем онлайн игра за повишаване на
общественото съзнание
КАК РЕШИХМЕ КОЯ ДА Е ЦЕЛЕВАТА ГРУПА?
Основната цел на проекта „CONVEY“ е да противодейства на сексуалното насилие и тормоз в
училищата, като ангажира младите хора в дигиталното образование по отношение на половите
стереотипи. Затова целите на проекта бяха да се разработи онлайн симулационна игра, базирана
на актуални резултати от научни изследвания и с активното участие на местните консултантски
групи от млади хора (консултанти по метода „от връстници за връстници‘) и на експертна група,
включваща

жени,

преживели

насилие,

основано на пола. Второ, целта беше да се
образоват и да се допринесе за промяна в
поведението и отношението сред младите
хора в областта на сексуалното насилие,
тормоза,

цифровите

медии

и

половите

стереотипи.
*Искахме да променим поведението навреме
и

защото

може

да

се

използва

в

образователна среда.

КАК РАЗРАБОТИХМЕ ИСТОРИИТЕ?
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За да се създадат игри, които да са интересни и привлекателни за целевата група, проектът
адаптира модел на участие. Този подход се основава на убеждението, че активното участие на
целевата група и основните потребители на играта е важно за цялостния успех на игрите.
Затова при разработването на онлайн игрите ние разчитахме до голяма степен на обратната
връзка и приноса на консултантските групи от шестте партньорски държави. Шестте групи от
връстници се състояха от 15 ученици (максимум) на възраст между 14 и 18 години. Всяка
страна партньор беше отговорна за провеждането на три срещи с тяхната партньорска група.
Целта на тези срещи беше да се определи нивото на познаване на връстниците по въпросите и
да се създаде обща база за разбиране, от която да се работи. Второ, целта беше те да
разработят историите, използвайки сценарии и герои, които предизвикват познаване на
целевата група. Когато бяха помолени да споделят мотивацията си да бъдат част от
консултантска група, връстниците отговориха:
“Да науча повече за проблема със сексуалния тормоз и да знам как да се справя със ситуации като
тези; да обогатя знанията си по темите и обратните връзки, които ще бъдат използвани за
продължаване на този проект в бъдеще; да защитя себе си и другите от сексуалното насилие; да
придобия умения, които ще помогнат да защитят другите; да бъда по-информирана за всичко,
свързано с мен като момиче и може би като бъдеща жертва”.

Първата консултантска среща бе насочена към запознаване на връстниците и създаване на
безопасно пространство за диалог и размисъл. Освен това тя има за цел да създаде общо
разбиране на ключови понятия, като например: насилие, основано на пола, полови
стереотипи, сексуален тормоз, разлика между пол и социален пол и др. По време на втората
среща ние помолихме групата да ни предостави обратна връзка по редица важни въпроси по
отношение на предложенията за игри, а именно: осъществимостта на играта, ако участниците
считат, че предложенията за игри са привлекателни и интригуващи достатъчно, за да могат да
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привлекат внимание и сред други млади хора и как са намерили аспекта за повишаване на
осведомеността на предложенията за игри. Тези обратни връзки служеха като средство, от
което можехме да развиваме игрите. С младежите работихме така, че идеите за игрите да
бъдат осъществими/приложими във всички страни, участващи в проекта, и в целия ЕС. Освен
това игрите трябваше да имат транснационален и транскултурален характер. От връстниците
беше поискано да гласуват за сюжетните линии и да ги класират от най-добрата до най-малко
предпочитаната сюжетна линия.
Но обратната връзка от връстниците не беше единственият източник на информация и
партньорите по проекта бяха поканени също да дадат мнение за игрите. Преди третата
консултантска среща се появи дискусия между координиращата организация CESIE и
партньорските организации относно възможностите за игра. Опасението беше, че
разработените сюжетни линии, макар и добри, не подхождаха добре като за привлекателна и
интерактивна онлайн игра. Знаехме, че ще трябва да разработим игра, която ще може да се
конкурира със съществуващите онлайн игри и целта ни беше да създадем игра, която да е на
еднакво равнище с настоящия стандарт за онлайн забавление. При разработването на игри,
фокусирани върху насилието, основано на пола, много сериозен въпрос, научихме, че може би
сме пренебрегнали значението на забавлението. Въпреки, че сюжетите бяха добри и способни
да произведат желаните ни резултати от обучението, те не позволиха задължително да се
ангажират със самата игра.
Затова трябваше да се върнем към чертожната дъска и да се опитаме да преструктурираме
настоящите си предложения за игра по начин, по който играчите на играта да имат повече
независимост. Искахме да създадем истории, в които играчите трябваше да използват
собствената си преценка, за да разкрият епизоди на насилие, основано на пола. Искахме да
имаме истинско взаимодействие между играчите и платформата. Нашето решение беше да
съчетаем нашите две предишни предложения за игри и да създадем разследваща игра. В
следващия раздел ще разгледаме по-подробно как разработихме игрите „CONVEY“.

КАК РАЗРАБОТИХМЕ ИГРАТА?
Решихме да разработим игра тип „разследване“, тъй като решихме, че тя подчертава
наказателния характер на злоупотребите. Играчите се представят за следовател и той или тя
трябва да разкрие престъпление, свързано с насилие, основано на пола. По време на играта
играчът може да преживее спомени, които показват част от личната история на следователя с
насилие, основано на пола, или историята на жертвата. Понякога играчът също така има
възможност да направи избори в играта, като например избира различни реплики по време на
диалози или като избира различни действия по време на интерактивната история. Решихме да
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включим този елемент на избор, защото вярвахме, че може да доведе до по-голяма
съпричастност на играча към жертвата. Като се спряхме на игра тип разследване, ние вярвахме, че
играчите ще получат по-интимен поглед върху последствията от насилието, основано на пола. Без
непременно да се фокусираме прекалено много върху оцелелите жертви. Друго предимство е, че
чрез създаването на сюжетни линии, изградени върху диалози между следователя и различните
герои, включително жертвите, ние бяхме в състояние да включим съвети за наличните механизми
за подкрепа, които да направят намерението ни твърде очевидно.

И в четирите наши игри добавихме различни механизми за игра, като мини-игри, скрити
предмети, съобщения и т.н. Също така включихме система за точкуване, която да накара играча да
се чувства възнаграден и да добави конкуренция между играчите. Точковата система се базира на
това колко скрити предмети сте открили, но също и за колко време сте решили мини-игрите.
Можете обаче да подобрите резултата си, като преиграете играта. Решихме да добавим мини
игри и скрити предмети към нашите истории, защото те подобряват взаимодействието на
играчите и дават на играча възможност да се отдръпне за малко от историята и да остави
информацията. Мини-игрите и скритите предмети бяха допълнително добро допълнение към
точките. Също така добавихме мултиплеър функция, която засилва конкурентния фактор между
връстниците, което в крайна сметка прави играта по-привлекателна. Но тъй като играта не ни
позволява да имаме подходящ мултиплеър опит, решихме да създадем две различни опции за
играчи, една опция за един играч и една опция за отбор. По този начин играчите са в състояние да
се присъединят към екип при регистрация и да добавят своите точки към общия резултат на
отбора.

КАК ПОЛУЧИХМЕ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ИГРАТА?
Както беше изложено в предишните раздели, проектът „CONVEY“ привлече млади ученици
на възраст между 14-18 години като консултанти за онлайн играта. Тяхната роля бе да допринасят
за развитието на онлайн играта чрез предоставяне на обратна връзка и идеи за съдържанието.
Привлечените към този проект младежи бяха много мотивирани и в крайна сметка тяхната
обратна връзка се оказа полезна в етапа на концептуализация и проектиране.
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Същевременно, създадохме експертна консултантска група във всяка държава партньор,
състояща се от две жени, преживели сексуално насилие или тормоз, един психолог и един
социален работник. Ролята на експертната група беше да допринесе за обучителния компонент на
играта, допълвайки работата и обратната връзка на консултантската група. Очакваше се от
експертната група да присъства на три срещи с партньорската организация и да обсъди
съдържанието на игрите. Експертните групи започнаха среща след етапа на концептуализация и
проектиране и по този начин получиха окончателната версия на игрите. Те бяха в състояние да
дадат по-конкретна обратна връзка за съдържанието на игрите. Това им позволи изразят мнение
относно това дали игрите са в съответствие с основната цел на проекта. Въпросите, поставени
пред експертната група, включиха: правилно ли се разглеждат въпросите, свързани с насилието,
основано на пола? Правилно ли играта осъжда насилието, основано на пола? Правилно ли играта
описва емоционалните и психологически трудности, изпитвани от жертвите на насилие, основано
на пола? Отделено ли е достатъчно внимание на програмите за подкрепа в игрите? До каква
степен игрите оспорват/променят ролите и стереотипите, основани на пола?
За привличането на жени, преживели насилие в експертната група, изискването бе те да са
жертви на насилие, основано на пола. В рамките на това изискване обаче не е имало
спецификация за това да са жертви на определен вид насилие, основано на пола. Този въпрос е
важно да се отбележи, защото опитът на експертите може да има пряко въздействие върху вида
на обратната връзка, която получаваме. Например, при разработването на нашите игри искахме
да включим колкото се може повече различни видове насилие, основано на пола. Затова
направихме четири отделни сюжетни линии, фокусирани върху домашното насилие, сексуалния
тормоз, изнасилването и отмъщението. И въпреки че нашите експертни групи бяха повече от
способни да предоставят обратна връзка за всичките четири сюжетни линии, те определено
предоставиха по-подробна обратна връзка за сюжетите, които бяха най-сходни с личните им
преживявания.
Следователно, ние счетохме, че най-добре би било да има експертна група, която се
състоеше от жени, които са имали опит с различни видове насилие, основано на пола. Един от
начините да се постигне това беше като всеки партньор по проекта формира експертна група с
лица, които са имали опит с конкретен вид насилие, основано на пола. По този начин
гарантирахме, че всяка история е била преразгледана от хора с лично разбиране на механизмите
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на динамиката и властовите отношения между половете. За балансираното изграждане на
цялостния продукт, обаче ангажирахме социален работник и психолог. Социалният работник и
психологът бяха активни участници в срещите и добавиха навременни и ценни съвети за
развитието на сюжетни линии.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
Не е тайна, че управлението на времето е от съществено значение за всеки проект. Ако вашият
проект включва и други партньори, става още по-ясно колко е важно да структурирате
работата си ефективно. Разработването на онлайн игра не е лесно постижение и задаването на
ясни срокове са необходими, докато работите заедно по проекта. Важно е да отбележим, че
въпреки крайните срокове, непредсказуеми и непредвидени събития се случват, които ви
затрудняват да изпълните задачите в посочения краен срок.
При разработването на игрите нашият екип се състоя от шест партньорски организации,
разположени в шест различни европейски страни. Всеки партньор бе отговорен за извършване
на дейности в собствените си страни. В допълнение към планирането и провеждането на
срещи с консултативните групи и експертните групи от партньорите, всеки от тях трябваше да
проведе и изследване на сексуалното насилие, сексуалния тормоз и ролята на дигиталните
медии за укрепване на половите стереотипи, водещи до неравенство и насилие. Работата с
множество партньори увеличава вероятността от проблеми с логистиката и управлението на
времето и при разработването на играта „CONVEY“, ние също изпитахме забавяния в
развитието на играта.
Закъсненията, срещнати по време на фазата на концептуализация на играта „CONVEY“, бяха
свързани с факта, че графикът на срещите за развитие с консултантските групи трябваше да
бъде адаптиран към местния контекст, нуждите и наличността на местните групи. Редица са
причините за това: 1. Набирането на млади хора на възраст 14-18 години, желаещи да участват
в консултативната група, означаваше включване на училища, младежки центрове или други
младежки групи и адаптиране към техните училищни ваканции; 2. графикът на учениците на
места беше различен, което затрудни намирането на подходящо време за срещи в
определения срок.
Установихме, че в някои случаи е трудно да се намерят преживели от насилие, основано на
пола, които се чувстват достатъчно комфортно, за да говорят с нас. Когато се занимаваме с
чувствителна тема, като например насилието, основано на пола, трябва да се очаква и да сте
наясно как тези проблеми могат да повлияят на цялостното ви управление на времето. С други
думи, имайте предвид коя е вашата аудитория и кой се опитвате да достигнете.
В резултат на това, крайните срокове трябваше да бъдат отложени по време на етапа на
концептуализация на играта. Тези отлагания от своя страна доведоха до отлагане на
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финализирането на играта. Ето защо един жизненоважен съвет би бил да се поставят
амбициозни, но реалистични цели, като се планират мерки за управление на риска, които ще
ви помогнат да постигнете целите си в случай на забавяне. Процесът на разработване на
онлайн игра, която е едновременно образователна и забавляваща е маратон, а не спринт така че отделете време да го направите правилно.

СТРУКТУРА НА ИГРАТА
На първо място, играта попада в жанр приключение, тип „посочи и кликни“, изобразена графично.
Играчът ще се представя за следовател, който ще трябва да реши и да открие какво се случва във
всяка глава от играта. Играта е структурирана в 4 основни глави. Всяка глава разглежда различен
тип насилие:
•
•
•
•

Глава 1 се занимава с насилие над деца
Глава 2 се отнася до сексуалното насилие
Глава 3 се отнася до домашното насилие
Глава 4 се занимава с „порно за отмъщение“

Петата глава имитира конференция, в която се представя видеата, реализирани по време на
проекта.
Играта може да се играе самостоятелно или в екип. Играейки екипно, играчите се присъединяват
към общ отбор и резултатът на всеки играч ще бъде добавен към резултата на отбора. Всеки играч
отбелязва точки въз основа на грешки, време, използвано за завършване на играта и така нататък.
Първите 3 глави имат подобна структура, докато четвъртата и петата се различават от тях в
различен аспект. Всяка история има своя собствена графична среда, герои и мини-игри. Плюс това,
играчът, след като завърши определени действия, ще завърши постиженията на играта, които
могат да бъдат проверени в конкретния раздел на главното меню. Също така, след всяка глава
плейърът ще отключи видео, което ще се съдържа в специален раздел, както и в главното меню.
По-конкретно:

ГЛАВА 1
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Първа сцена
Веднага след като започне първата глава, играчът е посрещнат от урока, който ще обясни
механиката на играта и как да продължи напред. С кликане играчът трябва да намери
обекти и да кликне върху знаците, за да получи информация и полезни съвети, за да
отиде по-далеч. В случай, че някой не знае или не разбира къде да кликне и да намери
обекти, играта ще покаже искрица, която ще освети важните обекти, които трябва да
бъдат кликнати.
Първата сцена от първата глава е в класната стая на Мария, която е изчезнала ученичка.
Тук играчът ще намери 3 различни документа със статистически данни и информация за
насилието, основано на пола, 1 червен ключ, който ще бъде полезен по-късно и 1
брошура на града. В допълнение, играчът ще може да си взаимодейства с черната дъска,
върху която е написано домашното за учениците. Чрез щракване върху бюрото на
учителя, играчът ще види нова сцена с фокус само на бюрото. В тази нова сцена играчът
ще може да отвори чекмеджетата, в които ще намери ключ, за да отвори последния и да
открие последното парче от трите документа със статистика. Чрез завършване на тази
операция, играчът ще получи и урок за това как да взаимодейства и да използва обекти.
За да завърши първата сцена, играчът ще трябва да кликне върху директорката на
училището (първият персонаж в играта) и да получи информация за Мария и какво е
известно, включително нейна снимка. След извършването на всички стъпки ще се покаже
зелена стрелка, която позволява продължаването напред в играта. Наличието на жълта
стрелка означава, че не всички действия са завършени, но все пак ще е възможно да
продължите напред.
Втора сцена
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Втората сцена на играта е в училищен коридор и основният фокус ще бъде върху двама
герои, които са съученици на Мария. Те ще предоставят на следователя (играча) полезна
информация. В тази сцена, както е показано на снимката, играчът ще може да използва
ключа, открит в първата сцена и да го използва за шкафчетата, следвайки начина, научен
преди това. Когато свети в червен цвят, ключът показва на играча, че трябва да го
използва за да отключи червения шкаф. Вътре в шкафчето играчът ще намери един от
шестте различни парчета, които съставят историята на насилието, основано на пола. В
сцената има и други 2 улики.
Трета сцена

Третата сцена от първата история се развива в училищната библиотека. В тази сцена
играчът ще намери останалите 3 парчета от историята, започнали в предишната сцена
плюс един плакат на проекта, който ще представи повече данни и информация за
феномена на насилие, основано на пола. Други много важни обекти, намерени тук, са
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книгата на Мария, която тя е взела да чете за домашна работа (тази информация се
съдържа в черната дъска на класната стая) и визитна картичка на учител в училището.
Играчът може да поиска повече информация за тези два обекта пред библиотекаря,
четвъртият персонаж, въведен в играта.
След като играчът запита библиотекаря за предметите, той ще си спомни, че е намерил
блуза с качулка и ще я даде на играча. Щраквайки върху нея, ще се появи втората
ретроспекция от минали спомени и следователят ще признае факта, че професорът,
посочен във визитната картичка, е последният човек, който е видял Мария, откакто я е
отървал от учениците, които са я тормозили.
Четвърта сцена

В четвъртата сцена играчът ще бъде в кафенето на училището. Всъщност, следователят се
води с надеждата да намери някой, който е видял Мария да напуска училището. Тук
играчът може да разпита служителя на кафенето и да научи нови факти. Следователят ще
покаже снимка на Мария и по този начин ще започне третата ретроспекция на историята.
Този трети спомен ще покаже, че Мария, след като е спасена от хулиганите от професора,
е влязла в кола с него. В този момент започва първата мини-игра.
Първа Мини-игра
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Всяка мини-игра започва с инструкции, които обясняват на играча как да я реши. Всяка
мини-игра има раздел с информация за мини-игрите и инструкциите, както и бутон, който
ще даде право на играча да я пропусне изцяло (давайки 0 точки). Игрите обикновено са
много лесни и интуитивни и са включени в играта, за да осигурят различни моменти на
забавление и предизвикателство. Първият ще бъде пъзел, който ще се състои от
завъртането на всяка плочка. Чрез образуването на този пъзел изследователят ще види
къде е адресът на професора, за да отиде там и да го разпита. Всъщност, веднъж решен,
играчът ще може да взаимодейства с картата, като използва визитната картичка на
професора и по този начин картата ще освети адреса на професора. Кликването върху
него ще помогне на играча да стигне до петата сцена.

Пета сцена
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В петата сцена играчът ще може да кликне върху колата, след като следователят направи
коментар. Щраквайки върху колата, играчът ще има достъп до нова ретроспекция. Тя
обаче не се основава на спомените на Мария, а на тези на следователя. Това е скритата 5та сюжетна линия, посветена на следователя. Играчът може също да натисне звънеца на
вратата и да се премести в сцена с професора. Играчът ще се срещне с него и ще започне
да го разпитва, докато не помоли професора да провери колата. В последния си спомен
играчът открива какво наистина се е случило с Мария, а тя е била тормозена от
професора. В този момент започва втората мини игра.
Втора Мини-игра

Втората мини-игра е лесна игра, която тренира паметта. Ще бъде показан определен ред
за достигане на скрит предмет и играчът трябва да го възпроизведе, като кликне върху
правилните кръгове. По този начин играчът ще открие под седалката телефона на Мария.
Това откритие ще накара следователя да арестува професора и да го накара да признае,
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че се е опитал да съблазни Мария. Той също ще каже на следователя, че Мария е
избягала към гората. Това директно ще доведе играча до третата мини-игра.
Трета Мини-игра

Третата мини-игра е лесна игра, която има за цел да намери двойките на определен брой
плочки. Чрез завъртане на всяка плочка, играчът ще знае какво е зад тях и чрез паметта си
той ще премине през играта. След успешното й завършване ще се покаже пътят за
намиране на Мария в гората. След като го завършите, играчът може да кликне на
правилното място и да достигне до последната сцена.
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Шестта сцена

В последната сцена следователят най-накрая ще намери Мария. Тя ще му каже какво се е
случило и той ще й помогне да се убеди, че не е направила нищо лошо и че случилото се
не е нейна вина. След като диалогът приключи, играчът ще знае какво се е случило с нея в
бъдеще и видеото ще започне.
ВИДЕОТО Е РАЗРАБОТЕНО ОТ „УСМИВКАТА НА ДЕТЕТО“

ГЛАВА 2
Първа Сцена

Втората глава на играта започва с ретроспекция от минали спомени на преживялата
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насилие, основано на пола героиня от историята. Едно момиче на име Катарина. Играчът
научава цялата история, която е довела жертвата и нейната приятелка до Малта.
Ретроспекцията спира, когато Катарина среща човек, който разлива върху нея питие, след
което я моли да я почерпи едно питие, за да се компенсира.
Сцената започва в стаята на хотела на момичетата, с една от приятелките на Катарина. Тя
ще съобщи на следователя цялата полезна информация за разследването, включително и
факта, че Катарина твърди, че е била изнасилена, името на дискотеката, в която са
отишли, и факта, че е отишла при лекар след събитието от предишната нощ. Приятелите
на Катарина показват на следователя нейна снимка. Накрая момичетата ще изпратят
следователя до Стивън, приятел на групата в Малта, който се е прибрал последен вечерта.
В стаята играчът ще намери листовка на дискотеката с адреса и визитката на лекаря, който
посетил Катарина.
Втора Сцена

Във втората сцена играчът ще се озове в бара, за да разпита Стивън. В бара има два
предмета, които могат да бъдат намерени, като и двата предоставят интересна статистика
за насилието срещу гейовете и бисексуалните хора.
Докато разпитва Стивън, той разкрива адреса на човек, който е домакин на афтърпарти
състояло се след вечерта в дискотека „Палма“. Следователят ще отиде веднага.
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Трета сцена

В третата сцена единствената опция за играча е да разпитва собственика на къщата (малко
разхвърляно място). Той потвърждава версията на Стивън и отрича всякакво участие на
двамата в случилото се с Катарина. Една от малкото възможности, останали за
следователя, е да посети самата дискотека.
Четвърта сцена

В четвъртата сцена, следователят посещава дискотека „Палма“. Тук играчът може да
разпита две жени, които работят в дискотеката за Катарина и какво се е случило
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предишната вечер. Жената вдясно е отговорна за охраната на клуба и тя ще каже на
следователя, че е видяла Катарина да говори с приятелката на бармана, а по-късно си
тръгнала с такси, като едвам си е стояла на краката. Тя изпраща следователя към втората
жена, която отговаря за охранителните кадри от камерите. Тази втора жена с удоволствие
ще помогне на играча, но отнема време, за да изтегли снимките/кадрите.
Играчът вече може да щракне към бармана на заден план и подобно на фокуса в първата
история с бюрото на учителя, вниманието ще бъде насочено само към него. Следователят
ще разпитва Николас (бармана), но няма да има полезна информация освен оставена
чанта, намерена предишната вечер. Чантата ще се разкрие, че е на Катарина и ще
съдържа личната карта на Катарина.
Пета сцена

В петата сцена следователят посещава стоянката за таксита в близост до клуба. Там той
среща двама таксиметрови шофьори. Първият не е работил предишната вечер, така че ще
се обади на Елени, жена шофьор на такси, която ще предостави полезна информация.
Всъщност тя разкрива, че двойка, вероятно Катарина и нейният извършител са закарани
от нея към плажа близо до кея. Елени също ще каже на следователя, че мъжът е помогнал
на момичето да излезе от таксито, така че вероятно това тя е била много пияно или
упоено момиче.
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Първа мини-игра

Посещението на плажа ще стартира първата мини-игра от втората глава. В нея
следователят ще трябва да намери предмети, използвайки детектор за метал. Чрез
кликването върху пясъка с инструмента, който играчът държи, ще му се показва дали е в
близост до някакви предмети и дали ги открива. В крайна сметка, следователят ще
намери телефона на Катарина, както и други не толкова интересни предмети. В телефона
обаче няма полезна информация освен част от снимки, направени по погрешка.
Шеста сцена

На шеста сцена следователят отива там, където работи приятелката на бармана и я
разпитва. Казва се Мария и не дава полезна информация. Следователят ще направи
снимка на татуировка на ръката на Мария, защото е същата като на бармана Николай.
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Седма сцена

В този момент изображенията от охранителните камери ще бъдат готови и следователят
ще се върне в клуба, за да види кадрите.
Втора мини-игра

След завършването на втората мини-игра от втората глава следователят ще получи тази
снимка на човека, който си тръгва с Катарина. Мини-играта се състои от пъзел, в който
играчът трябва да обменя плочки, за да формира изображението. Завършването на минииграта ще предизвика втори спомен у следователя, който ще предостави повече
информация за историята му.
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След спомена играчът ще се озове пред бара и ще има възможност да провери телефона
на бармана. За да отключи телефона, който има код, играчът ще трябва да реши миниигра.
Трета мини-игра

В тази мини-игра следователят ще трябва да отключи телефона на Николай, като използва
символите от татуировките, за да намери кода. Веднъж отключен, играчът ще открие
съобщение, което ще свърже Иван (собственикът на къщата, използвана за афтърпартито)
и самият Николай. Следователят отново ще разпита бармана, който в крайна сметка ще
потвърди връзката.
Следователят ще се върне в къщата на Иван, за да го разпита отново и след като откаже
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съдействие, следователят ще търси улики в къщата му.
Осма сцена

Играчът вече ще може да намери бейзболната шапка и червената риза, която Иван е
носел предишната вечер. Щом бъдат намерени тези улики, Иван ще признае, че е бил с
Катарина. Но той ще обясни случката като нещо нормално, тъй като Катарина не е
упражнила никаква съпротива.
Следователят започва разговор с Иван, в който извършителят ще обясни защо е било
правилно да прави секс с Катарина, въпреки че не е получил никакво съгласие от нея.
Играчът ще трябва да отговори правилно на опциите, които ще му се появят.

Играта завършва след този разговор и след като играчът получи правилните отговори.
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След това започва видеоклип.

ВИДЕОТО Е РАЗРАБОТЕНО ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ КОРК.

ГЛАВА 3
Първа сцена

Третата глава започва с това, че следователят получава нов случай, по който да разследва.
Случаят касае домашно насилие. В бюрото си, следователят ще намери писмо,
съдържащо току-що прочетената от играча информация (в случай, че иска да я прочете
отново) и плик със снимка на жената, за която се твърди, че е жертва на домашно насилие
(София Ле Калвез), снимката на съпруга й (Люк Филипс) и карта с техния адрес.
Втора сцена
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Във втората сцена следователят ще посети болницата, за да поиска информация за г-жа
Ле Калвез, за която е открил, че е била хоспитализирана. Жената твърдяла, че е паднала
по стълбите, убеждавайки медицинските сестри и лекарите.
Трета сцена

В третата сцена следователят ще посети семейната й къща и няма да намери никого.
Въпреки това, ще намери ключ, който ще отключи пощенската кутия, предоставяйки
полезни насоки: касова бележка от магазин за хранителни стоки.
Четвърта сцена
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По случайност, следователят успява да види семейство Филипс в магазина за хранителни
стоки и ги изчаква, докато излязат, за да разпита персонала на магазина. По този начин
изследователят ще научи повече за поведението на семейството.
Първа мини-игра

В първата мини игра на третата история, играчът, симулиращ онлайн изследване, ще
трябва да съчетае снимката, името и работата на Люк Филипс - съпругът. След като бъде
направено, следователят ще може да види къде работи той и да посети мястото.
Пета сцена
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В петата сцена играчът се намира в офиса на съпруга, инвестиционна банка. Там
следователят ще намери един човек, който работи на горния етаж и не знае много за Люк
Филипс, а след това и жена, която работи с него. Тя ще предостави полезна информация,
включително и къде всички колеги отиват да разпускат след напрегнат ден. Тя ще посочи
и къде е бюрото на Люк.
Шеста сцена

Върху бюрото следователят ще намери семейна снимка, на която всички изглеждат
щастливи и плик, който ще свидетелства, че г-н Филипс ще бъде повишен скоро.
Седма сцена
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Следователят ще стигне до бара, в който са служителите на банката и ще намери г-н
Филипс. Той и съпруга ще започнат разговор, който ще покаже интересно отношение от гн Филипс. Следователят ще реши да постави микрофони в къщата на семейството.
Втора мини-игра

Във втората мини-игра на историята, играчът трябва да насочи всички микрофони към
къщата, за да ги постави и да може да събира информация и аудио.
Осма сцена
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В следващата сцена, играчът ще може да прочете разговора, който се случва в къщата.
Следователят открива истинското поведение на г-н Филипс и това ще предизвика третата
ретроспекция от минали спомени, свързана с историята на следователя.
Мини-игра на следователя
Тази ретроспекция е интерактивна, като мини-игра, в която изследователят ще се опита да
избяга от затвора, в който е бил държан, докато е бил в робство.

Като бягство от стаята, играчът ще трябва да намери решението на пъзела. Първото нещо,
което трябва да направите, е да намерите нещо, което да запуши тоалетната, а чаршафът
ще свърши работа. След като се наводни стаята, пазачът ще влезе в стаята и ще се опита
да реши проблема. Той няма да може да го направи и междувременно играчът може да
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открие жица в кутията с инструменти на работника. По-късно, играчът може да събере и
вилица, която му е предоставена заедно с обяда.
С вилицата изследователят ще може да счупи лампата. С парчетата на счупената лампа
той ще може да среже дългата жица, използвана, за да остави дрехите да изсъхнат и с
откраднатата метална жица, следователят ще може да построи дълъг инструмент, който
ще му помогне да си върне ключа, оставен от другата страна на вратата.

Следователят сега ще може да избяга от стаята. Но едно препятствие го спира. Врата с
код. Решавайки мини играта, той ще може да отвори вратата и да избяга от нея, след като
погледне документ в таблицата, който ще покаже името на похитителя му. В тази стая
имаме още един документ, който ще предостави статистика, намираща се на хартия,
прикрепена към прозореца.

Мини-играта се състои в опит да се намери решение на логически проблем. След като
комбинацията бъде намерена, следователят ще бъде освободен.
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Девета сцена

Играчите отново се намират в болницата, този път в разговор с г-жа Ле Калвез. Тя е наранена и
няма да говори, но след като спечели доверието й, следователят ще може да разговаря с нея и
да я убеди, че не е виновна, за това което се е случило. Последната сцена отново ще отключи
видео.
ВИДЕОТО Е РАЗРАБОТЕНО ОТ „НАДЕЖДА ЗА ДЕЦАТА“ - КИПЪР

ГЛАВА 4
Четвъртата глава е най-различна от всички. Всъщност, вместо да посещава места и да
разпитва хората, следователят ще остане пред компютъра си и ще се опита да разреши
случая оттам. Тъй като темата на четвъртата глава е отмъщение чрез порно
разпространено онлайн, играта е разработена, за да създаде впечатление в играча, че
участва в разследване, проведено в социална медия. В началото играчът и следователят
ще получат новини за случилото се и какво трябва да направи.
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На основната страница играчът ще намери повече информация за насилието, основано на
пола, и списък на всички хора, които са взаимодействали с извършителя в социалните
медии.

Чрез четене на целия разговор и опитвайки се да разберат какви са фактите, играчът ще
разпознае този, който е изпратил снимката. В историята, снимката е изпратена от фалшив
профил. Съвпадащият начин на писане с други важни улики ще бъдат от решаващо
значение за разгадаването на случая. Цялата история може да се пропусне.

В края на историята ще бъде възможно да се познае кой е истинският извършител.
Правилният отговор ще отключи развръзката и видеото.
ВИДЕОТО Е РАЗРАБОТЕНО ОТ ГРАДСКИ СЪВЕТ УЕСТМИНСТЕР (Великобритания).
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ГЛАВА 5
След видеото играчът ще бъде преместен в петата глава на играта. Тази глава ще
представи още два видеоклипа, симулиращи конференция в училище със студенти и
жени, преживели насилие. Едно видео се отключва след всяка история, две по време на
тази глава и останалите след края на играта. Видеото може да бъде намерено в
конкретния раздел в главното меню и те се показват хронологично, когато са отключени
по време на играта.
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