
Про історію Великої Війни 
в інтерактивних форматах

Як говорити про минуле через гру?



Питання
★ Як розказувати дітям та підліткам про МИНУЛЕ?
★ Як ЗАЦІКАВИТИ їх історією?
★ Чи можна з дитячою аудиторією говорити про ВСЕ? З якого віку?
★ Чи існують теми ТАБУ для дітей?
★ Які ФОРМАТИ обрати для “розмови” про події минулого?
★ ЯКИЙ ЗМІСТ хочемо вкласти ? Чи хочемо сказати цим щось БІЛЬШЕ, як 

передати інформацію чи знання?



Як це працює?

- “toaching history” - історія близька, її можна “торкнутись”

- акцент на мікроісторію: персональні, індивідуальна історія

- “загальну” історію цікавіше дізнаватись через побутові факти, події

- кожен з нас може досліджувати минуле та робити власні 
проекти/дослідження (родинна історія)



Фокуси
★ Історія - це не щось далеке, це те що відбувається тут і зараз, вчора і 

годину тому, зі мною і моїми друзями
★ Історія не має однозначних відповідей: багато історій, багато поглядів
★ Історія подій Великої Війни - це не чорне і біле: багато думок, багато 

рівнів, багато елементів та цілей
★ Хто такий Герой/Антигерой, хто такий Ворог?
★ Історія Світової Війни - не лише битви,  імперії, великі гравці
★ Війна - це не безлика статистика, а історії кожної окремої людини



Підручника з історії не достатньо?
Яка МЕТА використання інтерактивних 

форматів?

★ Передати 
знання

Закріпити шкільний 
матеріал  

★ Стимулювати до 
роздумів,

    Формувати 
запитання, для 
пошуку відповідей

★ Показати, що 
пізнання 
минулого 
може бути 
захоплюючим



ФОРМАТИ

Інтерактивні Веб-ресурси

                                Ігри: комп’ютерні та настільні

 Комікси

     Фільми

                              Книги



Інтернет ресурси

BBC

Our World War

BBC збирають новини  100-ліття 
початку війни, публікують думки 
експертів, збирають фотогалереї, 
пишуть аналітичні  і історичні статті 
WW1, а також заохочують ширшу 
аудиторію

https://www.google.com/url?q=http://www.bbc.co.uk/programmes/p022twsy/episodes/player&sa=D&ust=1459953091799000&usg=AFQjCNFa8p0_dRWwVaCR0A_Tm7PJkhO14A
https://www.google.com/url?q=http://www.bbc.co.uk/programmes/p022twsy/episodes/player&sa=D&ust=1459953091799000&usg=AFQjCNFa8p0_dRWwVaCR0A_Tm7PJkhO14A


The Guardian

A global guide to the first World War 
- interactive documentary

Interactive:  Commonwealth deaths 
during the first World War
The Guardian створили інтерактивну 
інфографіку, в якій можна побачити 
статистичну інформацію про кількість  вбити 
кожного дня (!) Великої Війни, в порівнянні з 
населенням великих міст.

https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/video/2014/jul/23/guardian-interactive-documentary-first-world-war-video-trailer&sa=D&ust=1459953091948000&usg=AFQjCNFr8RQf3epPJvqVA5eGb0pzSapxyg
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/video/2014/jul/23/guardian-interactive-documentary-first-world-war-video-trailer&sa=D&ust=1459953091948000&usg=AFQjCNFr8RQf3epPJvqVA5eGb0pzSapxyg
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/video/2014/jul/23/guardian-interactive-documentary-first-world-war-video-trailer&sa=D&ust=1459953091949000&usg=AFQjCNFql4J117ZsGrU_KE4izOlWxK7e5A
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/video/2014/jul/23/guardian-interactive-documentary-first-world-war-video-trailer&sa=D&ust=1459953091949000&usg=AFQjCNFql4J117ZsGrU_KE4izOlWxK7e5A
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-world-war-interactive-documentary&sa=D&ust=1459953091950000&usg=AFQjCNEUiywm2qMHh1aYAurtb2wlpWXgwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-world-war-interactive-documentary&sa=D&ust=1459953091950000&usg=AFQjCNEUiywm2qMHh1aYAurtb2wlpWXgwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-world-war-interactive-documentary&sa=D&ust=1459953091951000&usg=AFQjCNGm6xUcEYyWXHkn_Hfa1hwqkMH8_g
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-world-war-interactive-documentary&sa=D&ust=1459953091951000&usg=AFQjCNGm6xUcEYyWXHkn_Hfa1hwqkMH8_g
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-world-war-interactive-documentary&sa=D&ust=1459953091952000&usg=AFQjCNF_E3B0-i3ze93PeNPDcIpvIuoAWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-world-war-interactive-documentary&sa=D&ust=1459953091952000&usg=AFQjCNF_E3B0-i3ze93PeNPDcIpvIuoAWQ


The Wall Street Journal

The Wall Street Journal

Редакція WSJ створили 
інтерактивний  веб-сайт, в 
якому вибрали 100 
найбільших історичниз подій, 
явищ чи відкриттів часів 
Першої Світової, які 
продовжують формувати 
наше життя сьогодні.  

https://www.google.com/url?q=http://online.wsj.com/ww1/&sa=D&ust=1459953092097000&usg=AFQjCNGl_k8mJQjRhDxfCpPc5iRvR9jThg
https://www.google.com/url?q=http://online.wsj.com/ww1/&sa=D&ust=1459953092114000&usg=AFQjCNEyZoh-5eBZpb3ctDemwM2LfQz9tA
https://www.google.com/url?q=http://online.wsj.com/ww1/&sa=D&ust=1459953092114000&usg=AFQjCNEyZoh-5eBZpb3ctDemwM2LfQz9tA


The Great War

The New York Times

Проект вміщає карту, на якій 
можна прослідкувати, як 
мінялись Європейська частина 
світу після Світових воєн. 
Головна цінність проекту – це 
оцифровані архівні газети 

https://www.google.com/url?q=http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/27/world/legacy-of-world-war-i.html?_r%3D0&sa=D&ust=1459953092268000&usg=AFQjCNF7lhj8XqZUW38Cbhi54VwmvQU8hg
https://www.google.com/url?q=http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/27/world/legacy-of-world-war-i.html?_r%3D0&sa=D&ust=1459953092268000&usg=AFQjCNF7lhj8XqZUW38Cbhi54VwmvQU8hg
https://www.google.com/url?q=http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/27/world/legacy-of-world-war-i.html?_r%3D0&sa=D&ust=1459953092268000&usg=AFQjCNF7lhj8XqZUW38Cbhi54VwmvQU8hg


Настільні ігри

The Grizzled

Автори:Хуан Родрігез, Фабєн Ріффорд





Комп’ютерні ігри

"Valiant Hearts"
ГРА не у війну 
Гра ПРО війну 



ВарГейми

World War 1





Комікси

Комікс про битву  на річці Соммі 



Книги



1914-1918, la Grande 
Guerre
Un coffret de 4 livrets et un poster pour les enfants

par Quelle Histoire Éditions.


