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Orașul Viitorului  

 

Etape obligatorii anterioare / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Concepte de bază de urbanizare, orașe și urbanism 

Obiective de învățare Dezvoltarea cunoștințelor despre urbanizare și 

orașele viitorului 

Materii Geografie, Filosofie, Științe sociale 

Vârsta recomandată  15-18 

Materiale  necesare Trailere ale jocurilor video, videoclipuri de joc, 

echipamente pentru proiectarea videoclipurilor 

Durata secvenței 60 - 90 minute 

Activitate individuală sau de 

grup  

Activitate de grup 

Producție așteptată Dezvoltarea înțelegerii urbanismului și a inegalității 

spațiale 

Abilități dezvoltate  Gândire critică, cercetare, empatie 

Gama de prețuri a jocului  Videoclipuri gratuite 

Activități de extindere / 

diferențiere  

Această secvență pedagogică poate servi ca 

introducere în urbanism și planificare; poate fi 

utilizată și la orele de literatură pe opera 1984 de G. 

Orwell pentru a extinde discuțiile asupra orașelor 

distopice și a viitorului 

Jocuri similare de utilizat în 

abordarea secvenței 

Shadowrun, Final Fantasy VII, Sim City (în special 

pentru urbanism și amenajarea orașului ) 
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Sfaturi pentru scurtarea 

duratei secvenței 

Pentru a scurta această secvență, puteți decide să 

nu afișați unele dintre videoclipurile propuse, să 

omiteți câteva dintre întrebările pentru prezentarea 

elevului și să scurtați durata discuției ghidate. 

Informații adiționale Nu toate videoclipurile conțin înregistrări audio; 

când o fac, sunt în engleză și sunt disponibile doar 

subtitrări în engleză. Cu toate acestea, accentul nu 

se pune pe limbaj, ci pe aspectele vizuale ale 

jocurilor. 

 

  



 

 

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 

Pas cu pas: cum să implementezi secvența 

 

● Pasul 1 – familiarizarea dumneavoastră și a elevilor cu jocul  (10 minute) 

 

În această secvență vom explora două jocuri video: Detroit: Become Human și 

Cyberpunk 2077. Ambele jocuri au loc în versiuni futuriste ale orașelor existente în 

SUA. Această secvență poate fi folosită pentru a preda despre orașele futuriste și 

pentru a încuraja discuțiile despre viitor. La începutul lecției, prezentați pe scurt 

elevilor dvs. jocurile video alese. Iată o scurtă descriere a jocurilor pe care le puteți 

adapta pentru elevii dvs.: 

 

Detroit: Become human 

Acest joc de aventură este plasat în Detroit în 2038, în momentul în care tehnologia a 

evoluat până la punctul în care androizi asemănători oamenilor sunt peste tot. 

Androizii umanoizi servesc oamenii și aproape fiecare gospodărie din Detroit deține un 

android pentru a se ocupa de diferite treburi. Androizii pot vorbi, se mișcă și se pot 

comporta ca niște ființe umane. 

Intriga urmărește trei personaje principale: Kara, o femeie android care scapă de 

proprietarul ei pentru a proteja o tânără de abuzuri domestice; Connor, un android a 

cărui sarcină este să investigheze androizii devianți; și Markus, care devine liderul 

mișcării de rezistență a androizilor.  

Jocul este jucat dintr-o vedere la persoana a treia și nu urmează o singură poveste, în 

schimb jucătorul are diferite decizii de luat pentru a avea un impact asupra poveștii. 

Majoritatea alegerilor sunt prezentate într-un mod care îi cere jucătorului să ia o 

decizie rapidă, care poate fi destul de stresant atunci când o alegere are implicații 

morale.  
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Cyberpunk 2077 

Cyberpunk 2077 este un joc video de acțiune dezvoltat și publicat de CD Projekt în 

2020. Povestea este plasată într-un viitor distopic într-un oraș fictiv din California, 

numit Night City. Jocul este jucat dintr-o perspectivă la persoana întâi, în rolul lui V, un 

mercenar a cărui poveste de fundal și rădăcini se vor schimba în funcție de calea de 

viață aleasă. 

 

● Pasul 2 – Împărțirea elevilor în două grupuri și afișarea videoclipurilor (25 de 

minute) 

 

În acest pas vom explora conceptul de oraș în viitor afișat în 2 jocuri diferite. Vă 

sugerăm să împărțiți elevii în două grupuri mai mici, fiecare grup se va concentra pe 

un joc la început și apoi se vor reuni pentru o discuție.  

Cu toate acestea, puteți organiza activitatea fără a împărți elevii în grupuri. 

Odată ce elevii sunt împărțiți în grupuri, arătați fiecărui grup videoclipuri legate de un 

joc video.  

 
Detroit: Become human:  

● Video care arată strada, traficul, clădirile:  

https://www.youtube.com/watch?v=btWlymOactg 

● Trailer – care arată rolul androizilor, vederi ale orașului, trafic: https:// 

www.youtube.com/watch?v=qzXoDZIERyo 

● Gameplay trailer – arată rolul androizilor, arhitectura și interiorul, traficul, orașul 

(până la 0:50, după care poate fi prea violent pentru studenții sub 17 ani): https: 

//www.youtube.com/watch?v=qf6w8vVmrF8  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=btWlymOactg
https://www.youtube.com/watch?v=qzXoDZIERyo
https://www.youtube.com/watch?v=qzXoDZIERyo
https://www.youtube.com/watch?v=qf6w8vVmrF8
https://www.youtube.com/watch?v=qf6w8vVmrF8
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Cyberpunk 2077:  

● Videoclip care arată orașul, clădirile, traficul (până la 1:26): 

https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk  

● An Architect Review of the Night City (minute de prezentare: 0:33 – 1:49; 3:58 – 

4:30; 6:16 – 6:20: 9:28 – 10:28: https://www. youtube.com/watch?v=IklZS20rJoI  

● Videoclip care arată suburbiile și deșertul de lângă oraș, spectatorul urmărește 

călătoria cu mașina (minute de afișare: până la 2:00; 3:38 – 4:40; 6:02 – 6:50) : 

https://www.youtube .com/watch?v=wZyYwjNZ4ls  

 

Cereți elevilor să se concentreze pe următoarele întrebări și să pregătească o scurtă 

prezentare pentru întregul grup:  

 

▪ Ce elemente de oraș observați? (arhitectura, clădirile, panourile 

publicitare, spațiile verzi, drumurile) 

▪ Ce elemente de urbanism observați în următoarele clipuri? 

(infrastructură, spații deschise, electricitate, servicii publice 

precum birouri, bănci, secție de poliție) 

▪ Cum este organizat orașul? 

▪ Cum este organizat transportul? 

▪ Există o zonă anume a orașului în care locuiește doar o anumită 

populație? 

▪ Cum sunt portretizate personajele?  

▪ Cum este reprezentată populația orașului? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk
https://www.youtube.com/watch?v=IklZS20rJoI
https://www.youtube.com/watch?v=wZyYwjNZ4ls
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● Pasul 3 - Fiecare grup prezintă ceea ce a văzut în videoclipuri (10 minute) 

 

După prezentare, arătați întregului grup trailere scurte ale ambelor jocuri video. Dați o 

sarcină grupurilor să acorde atenție jocului pe care nu l-au urmărit înainte și să verifice 

elementele pe care le-au menționat celălalt grup. 

Detroit: Become Human: https://www.youtube.com/watch?v=qzXoDZIERyo 

Cyberpunk 2077: https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk (până la 1:26) 

 
● Pasul 4 - Discuție ghidată și reflecție, ajungerea la concluzie (15 min) 

 

În acest moment, puteți explora în continuare subiectele și conceptele menționate de 

elevii dvs. ca discuție în cadrul întregului grup. Desigur, discuția va depinde de 

prezentarea elevilor dvs. și de principalele concepte și provocări pe care le-au 

observat, dar vă sugerăm să abordați și subiectul inegalității spațiale, pentru a 

evidenția stilul de viață diferit cu care se pot confrunta unii oameni în zonele urbane și 

să atrageți atenția asupra părților pozitive și negative ale urbanizării. 

 

Iată câteva întrebări care să ghideze discuția: 

 

▪ Ce întrebări vă pun aceste jocuri în minte, despre orașele 

viitorului?  

▪ Cum credeți că va arăta orașul în viitor? 

▪ Laturile pozitive și negative ale urbanizării? 

▪ Care sunt unele provocări care vin odată cu urbanizarea? 

o De exemplu, expansiunea populației, mahalalele, poluarea, 

inegalitatea spațială 

https://www.youtube.com/watch?v=qzXoDZIERyo
https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk

