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Mini Motorways | Mini Metro 

 

Etapele anterioare obligatorii / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Să știi cum să folosești comenzile haptice pe 

dispozitivele mobile. 

Obiective de învățare - Să învețe cum să gestioneze în mod regulat 

resursele oferite de joc. 

- Să învețe să se adapteze la necunoscut și să 

construiască o strategie în funcție de 

resursele disponibile. 

Materii  Geografie, Cetățenie, Științe Sociale 

Vârste recomandate  (10 – 14) sau (15 - 18) 

Materiale necesare Telefon, tabletă sau proiector 

Durata secvenței 60 - 90 minute 

Activitate individuală sau de 

grup 

Activitate de grup 

Abilități dezvoltate  Gândire critică, cercetare, empatie 

Gama de prețuri a jocului  <10€ 
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Sfaturi pentru Incluziune Dacă alegeți să jucați: 

Mini Metro: Unele dintre opțiunile jocului pot ajuta în 

moduri diferite. Jocul poate fi stresant pentru unii 

jucători atunci când există stații supraaglomerate. 

Puteți ajusta nivelul de dificultate sau puteți alege 

modul de joc Endless pentru a evita asta. 

Întreruperea jocului în timp ce planificați strategiile 

este foarte utilă, astfel încât să o puteți face mai 

calm. De asemenea, puteți sări peste tranziția între 

niveluri pentru a evita răul de mișcare. Deși 

videoclipurile sunt disponibile în limba engleză, 

puteți adăuga subtitrări într-o varietate de limbi 

pentru a adapta conținutul la limba dvs. locală. 

 

Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

Secvența durează deja aproximativ 1 oră, dar dacă 

doriți să o scurtați puțin mai mult, puteți încorpora 

unele dintre întrebările de la Pasul 5 în Pasul 4 sau 

sări peste prezentările elevilor din Pasul 3 și să 

treceți direct în discuția de grup din Pașii 4 și 5. 
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Pas cu pas: cum se implementează secvența 

 

● Pasul  1 – Familiarizarea cu jocul (10 minute) 

În această secvență, vom explora două jocuri video: Mini Metro și Mini Autostrăzi. 

Ambele jocuri provin din cultura jocurilor indie. Adică nu au fost create de un mare 

studio de jocuri. Sunt jocuri minimaliste de strategie-simulare. Mini Metro este despre 

proiectarea unei hărți de metrou pentru un oraș în creștere, în timp ce Mini Autostrăzi 

este despre desenarea drumurilor care duc către un oraș în creștere. 

 

Iată o scurtă descriere a jocurilor, pe care o puteți adapta pentru studenții dvs.: 

 

Mini Metro 

Mini Metro este un joc minimalist de simulare a metroului axat pe proiectarea rețelelor 

eficiente de metrou. Jucătorul trebuie să-și reproiecteze în mod constant aspectul 

liniilor pentru a satisface nevoile unui oraș în creștere rapidă. Jucătorul trebuie să 

tragă linii între stații și să pună în mișcare trenurile de metrou. Pe măsură ce se 

deschid noi stații, jucătorul trebuie să redeseneze liniile pentru a le face eficiente. În 

plus, jucătorii primesc resurse limitate, așa că este la latitudinea lor să decidă unde și 

cum să folosească aceste resurse pentru a-și menține orașele în mișcare. 

 

Mini Motorways 

Acest joc este axat pe desenarea drumurilor care duc la un oraș în creștere. Jucătorul 

trebuie să construiască o rețea de drumuri, unul câte unul, pentru a crea o metropolă 

plină de viață. Jucătorul trebuie, de asemenea, să reproiecteze continuu orașul pentru 

a menține fluxul de trafic, precum și să gestioneze cu atenție upgrade-urile pentru a se 

asigura că orașul continuă să funcționeze. 
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● Pasul 2 – Explorarea mobilității în orașele contemporane (25 minute) 

 

În acest pas, vom explora conceptul de construcție a orașelor contemporane afișat în 

2 jocuri diferite. Ne vom concentra asupra procesului de creștere a orașelor și a 

infrastructurilor de care au nevoie pentru a facilita mobilitatea cetățenilor lor. 

 

Vă sugerăm să împărțiți elevii în două grupuri mai mici, unde fiecare grup se va 

concentra pe un joc la început și apoi se va reuni pentru o discuție. Cu toate acestea, 

puteți organiza activitatea fără a împărți studenții în grupuri, dacă doriți. 

 

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

dintre jocurile video. 

 

Mini Metro:  

● Video pentru elevi:  Mini Metro Mobile Teaser  

● Video pentru pregătirea profesorilor (adâncire în joc): Nerd3 FW- Mini Metro  

 

Mini Motorways:  

● Video pentru elevi: Mini Motorways Trailer  

● Video pentru pregătirea profesorilor: Mini Motorways Gameplay Video 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4OVIDHX-XD8
https://youtu.be/Pz8K7Inzaew
https://youtu.be/RHX0CfcgOas
https://youtu.be/SWFmG2_DVHo
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Apoi, cereți elevilor să se concentreze pe următoarele întrebări și să pregătească o 

scurtă prezentare introductivă pentru întregul grup: 

▪ Ce elemente de urbanism observați în joc? (arhitectură, clădiri, mediul 

înconjurător, geografia naturală, cum ar fi râurile, mările și munții etc.). 

▪ Ce elemente sunt necesare pentru organizarea unui oraș? Ce elemente pot 

face mai dificilă organizarea unui oraș? 

▪ Gândiți-vă ce elemente trebuie luate în considerare pentru a construi o rețea 

de transport într-un oraș și modul în care aceste elemente afectează modul în 

care oamenii se deplasează prin oraș. 

 

● Pasul 3 – Fiecare grup prezintă ceea ce a văzut în videoclipuri (10 minute) 

 

Fiecare grup ar trebui să facă o scurtă prezentare, explicând ceea ce a văzut în 

videoclipurile lor și evidențiind răspunsurile la întrebările de mai sus. În urma acestor 

prezentări, arătați întregului grup trailerele scurte ale ambelor jocuri video. Dați o 

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

elementele pe care le-a menționat celălalt grup în prezentarea lor. 

 

● Pasul 4 – Discuție dirijată și reflecție comună, ajungând la concluzii 

(15 minute) 

 

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

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

prezentările acestora și de principalele concepte și provocări pe care le-au observat, 

dar vă sugerăm să vă concentrați pe avantajele și dezavantajele transportului public și 

privat în orașe. Ar putea fi deosebit de interesant să discutăm preocupările de mediu și 

inegalitățile spațiale pentru a evidenția efectele traficului auto și transportului cu 
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metroul, precum și modul în care sunt organizate aceste diferite moduri de transport și 

cine are acces la ele.. 

 

Iată câteva întrebări posibile pentru a ghida discuția: 

▪ Ce întrebări vă ridică aceste jocuri în minte despre organizarea orașelor în 

general? Dar despre orașul în care locuiți? 

▪ Cum credeți că se vor schimba orașele în viitor? Ce roluri vor juca atunci 

transportul public și drumurile? 

▪ Cine are acces la aceste diferite tipuri de transport acum și cine va avea 

acces în viitor? 

▪ Ce tipuri de avantaje și dezavantaje au aceste tipuri de transport pentru 

mediu? Dar pentru comunitatea localnicilor? Dar pentru vizitatorii orașului? 

▪ Cum credeți că trebuie să se adapteze rețeaua de transport la orașele în 

creștere sau extindere în timp? Cum trebuie să se adapteze orașelor care se 

micșorează în timp? 

 

● Pasul 5 – Reflecție la sfârșitul jocului (30 minute) 

 

Încheiați lecția cu ceva timp pentru reflecție personală și/sau de grup. Puteți face acest 

lucru prin imprimarea unei hărți a orașului a jocului în DINA3 și discutând diferite 

subiecte cu elevii, inclusiv: 

- Cum ați evalua deciziile pe care le-a luat fiecare jucător, în funcție de 

problemele de mobilitate, mediu și locuință? 

- Cum ați îmbunătăți rețeaua de mobilitate pentru a o face mai eficientă și mai 

ecologică? 
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