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League of Legends

Стратегия/Сътрудничество
Играчите играят с екипа си, за да сразят врага
си Nexus, преди той да разбие самите тях. 
 League of Legends е сложна игра, включваща
както стратегия на високо ниво, така и бърза
игра. Умелите играчи знаят как да победят
опонента си, като същевременно вземат
предвид макроелементите, за да подкрепят
своя отбор в победата.



Diplomacy

Стратегия/Конкуренция
Мултиплейър, уеб-базирана реализация на
стратегическата игра Diplomacy от Avalon Hill,
в която трябва да се опитате да завладеете
Европа. За да спечелите, трябва да сте
стратегически и дипломатични, да сключвате
съюзи с други играчи и да им забивате нож в
гърба, когато най-малко го очакват.



Codenames

Отборна/Сътрудничество
Онлайн версия на настолната игра, в която
двама съперници-шпиони знаят тайните
самоличности на 15 агенти, а техните
съотборници познават агентите само по
кодовите им имена. За да спечели играта,
даден отбор трябва да се свърже с всички
агенти на полето, преди другия отбор да
намери свои собствени агенти. Също така
трябва да се внимава за убиеца - ако някой от
екипите го срещне на терена, с него е
свършено.



Sky: Children
of the Light

Социална/Емпатия/Доверие
Разположен в страната на чудесата над
облаците, Sky кани вас и вашите приятели да
полетите, за да изследвате заедно
погребаните мистерии и да построите отново
падналото кралство за неговите древни
жители. Използвайки вашата смелост и
състрадание, играчите трябва да се свържат
като общност, за да споделят и надграждат
своя пламък, и за да разпространяват
светлина обратно в света.



ИГРИ, СВЪРЗАНИ С
ОКОЛНАТА СРЕДА 

 



Игра Nexus

Физическа игра
Участниците са поставени в ролите на
ключови министерства на две държави,
споделящи една и съща река. От тази гледна
точка, те могат да си сътрудничат, за да
формират и координират няколко политики.
Докато се опитват да отговорят на
нарастващата нужда от вода, те трябва да
вземат предвид и екологичния и
икономически баланс и извън границите на
двете държави. 



Urban Climate
Architect

Urban Climate Architectis е образователна
игра, която ви позволява да създадете свой
собствен природосъобразен град.Можете да
проектирате града, като строите къщи,
улици и зелени площи, наемате граждани в
офиси и промишлени предприятия, като
наблюдавате ефекта от тези действия върху
климата на града.


