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Cercetarea și definirea conținutului 2 

Etape anterioare obligatorii / 

Cunoștințe anterioare ale 

elevilor 

Definiția genului de joc și a atmosferei sale 

Obiective de învățare Să învețe cum să facă cercetări, să identifice o 

estetică (istorică sau ficțiune) și să recunască un 

context general 

Materii Istorie, Arte, Geografie, Englieză ca și limbă 

străină, Chimie, Alfabetizare digitala, Științele 

Pământului, 

Științele vieții, Matematică, Programare, Phihologie 

Vârste recomandate (15 – 18) 

Materiale necesare Calculatoare cu conexiune la internet 

Durată 30 - 60 minute 

Aptitudini dobândite Cercetare, alfabetizare digitală, colaborare și lucru 

în echipă, gândire critică 

Puncte de atenție pentru 

incluziune/Cele mai bune 

practici de incluziune 

Luați în considerare posibilitatea de a găsi 

software/hardware de asistență pentru elevii cu 

deficiențe de vedere sau de auz 

Activitate de grup sau 

individuală 

Activitate de grup 

Activități de 

extindere/diferențiere 

Integrarea elementelor curriculare, crearea 

povestirii 

Jocuri similare de folosit cu 

abordarea secvenței 

Jocul video Papers, Please reprezintă un caz 

complet în ceea ce privește rezultatele bune pe 
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care cercetarea le poate aduce în dezvoltarea unui 

joc video. Investigarea sistemului birocratic și a 

politicilor migratorii ale anumitor state totalitare din 

trecut nu numai că aduce un drum credibil din 

punct de vedere estetic către titlul în cauză, dar 

ajută și jucătorii să experimenteze aventura mai 

grosolan și mai inuman. Ca urmare, reușește să 

transmită anxietatea și conflictul moral al 

protagonistului 

Sfaturi suplimentare pentru 

Incluziune 

Accesul la computere și alte tipuri de materiale de 

cercetare poate varia în funcție de statutul 

socioeconomic al elevilor. Profesorii ar trebui să se 

asigure că le oferă elevilor materialele și 

echipamentele necesare de cercetare în sala de 

clasă, precum și să ofere explicații clare despre 

cum să judece credibilitatea surselor de cercetare. 

În cele din urmă, câteva dintre resursele legate în 

această secvență sunt disponibile în limba 

engleză. Profesorii pot lua în considerare 

traducerea acestor resurse din timp, astfel încât 

elevii lor să le poată consulta mai ușor în limbile lor 

materne. 
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Pas cu pas: cum se implementează secvența 

● Pasul 1 - Determina»õi obiectivele cercetƒÉrii 

În primul rând, este necesar să se determine ce informații trebuie cercetate și apoi 

încorporate în joc. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită cercetării și încorporării 

informațiilor care sunt relevante atât pentru credibilitatea, cât și pentru calitatea 

estetică a jocului. 

Cercetarea necesară va fi diferită în funcție de tipul de joc, dar unele elemente care 

trebuie luate în considerare includ: îmbrăcămintea personajelor, arhitectura (mai ales 

în acele jocuri care caută să recreeze un moment istoric sau un anumit 

oraș/civilizație), și alte elemente care sunt considerate relevante pentru contextele 

istorice sau geografice, pentru a crea un realism mai mare în cadrul jocului. 

● Pasul 2 – Adună surse 

Faceți o listă de surse în care pot fi găsite toate informațiile necesare identificate în 

pasul anterior. 

Această listă ar trebui să se bazeze pe site-uri web de încredere. Poate include arhive 

online (de preferință materiale cu licență deschisă), site-uri web specializate în 

domeniu (de exemplu, muzee, universități etc.), mass-media și altele. 

De asemenea, poate fi furnizată o listă bibliografică cu enciclopedii, cărți și/sau reviste 

de specialitate. Acest proces de cercetare poate fi mai mult sau mai puțin solicitant în 

funcție de interesul elevilor și profesorului și de caracteristicile specifice ale jocului. 

● Pasul 3 – Creați un document cu cele mai relevante informații 

Pentru a facilita cercetarea și pentru a organiza corect informațiile, este important ca 

profesorul și elevii să creeze o fișă de lucru care să cuprindă cele mai relevante 

elemente pentru cercetarea lor. În acest fel, elevii vor avea în mână un ghid care le va 

facilita munca, permițându-le să cunoască mai precis care informații sunt cele mai 



 

 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a  
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice  
utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
Numărul de referință al proiectului: 2020-1-FR01-KA201-080669 

Acum, este momentul să cercetăm informațiile necesare. Elevii ar trebui să ia 

elementele care au fost identificate în Pasul 1 al acestui ghid și sursele de informații 

care au fost identificate în Pasul 2 pentru a începe cercetarea pentru joc. 

Elevii pot avea nevoie de îndrumări prealabile din partea profesorului cu privire la 

modul de a face distincția între informațiile valoroase și cele inutile, precum și modul 

de identificare a surselor credibile. 

Pentru cursanții fără experiență, profesorul poate dori să concentreze acest exercițiu 

pe cercetarea formatelor audiovizuale sau de imagine. Cei mai experimentați se pot 

concentra pe cercetarea surselor scrise, care tind să fie mai dense și/sau mai dificile 

atât în ceea ce privește cantitatea, cât și profunzimea informațiilor prezentate. 

Pentru o abordare mai detaliată, pas cu pas, a modului de căutare a informațiilor pe 

internet, elevii și profesorii pot arunca o privire pe această pagină web: Web Searching 

Skills (Granite School District). 
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Exemplu de reprezentare istorică exactă 

 
 

Comparând următoarele fotografii, putem vedea un exemplu de reprezentare istorică 

exactă. Mai întâi, aruncați o privire la această ilustrație care înfățișează un oraș 

grecesc antic. 

Apoi, comparați această captură din jocul Assassin’s Creed: Origins cu ilustrația de 

mai sus. 
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Este destul de clar cât de asemănătoare sunt aceste două contexte și, prin urmare, 

cât de departe a mers jocul pentru a cerceta și a prezenta orașul grec antic într-o 

manieră precisă din punct de vedere istoric. Pe lângă structurile arhitecturale generale 

care se potrivesc îndeaproape între ele, detalii precum străzile pietruite, copertinele 

clădirii și vazele mari care conțin plante sunt o dovadă suplimentară a cercetărilor 

efectuate pentru a asigura acuratețea. 

În general, este mai util să cauți recreații vizuale ale unei perioade de timp, mai 

degrabă decât surse primare vizuale, deoarece uneori aceste surse primare nu 

reprezintă tot ce trebuie să știm. Acest lucru se datorează faptului că recreările vizuale 

pot surprinde mai multe elemente care sunt reprezentative pentru o cultură, timp și loc 

decât o fotografie sursă primară realizată la un moment dat. 
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