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O lume fără războaie 

 

Etape anterioare obligatorii / 

Cunoștințe anterioare ale 

elevilor 

Cunoștințe de bază despre principalele războaie 

istorice (războaie napoleonice, războaie mondiale 

etc.) 

Obiectivele de învățare Dezvoltarea cunoștințelor despre drepturile omului, 

cetățenia și rolul guvernelor. 

Dezvoltarea unei înțelegeri a conceptului de 

drepturi ALE  omului și a unei înțelegeri de bază a 

cauzelor și mijloacelor războaielor, cu scopul final 

de a realiza de ce ar trebui evitate războaiele. Un 

accent deosebit este acordat războaielor civile. 

Materii  Istorie, Științe Politice, Filozofie, Științe Sociale, 

Cetățenie 

Vârste recomandate  

 

15 – 18    

Durata secvenței 60 – 90  

Activitate de grup sau 

individuală  

Activitate de grup (ar trebui să împărțiți elevii în 

grupuri de 3 sau 4) 

Produs așteptat Elevii ar trebui să creeze o prezentare de grup pe 

baza videoclipurilor pe care le-au vizionat în clasă. 

Aptitudini dezvoltate  Cercetare, gândire critică, empatie, abilități sociale. 

Gama de prețuri a jocului  Videoclipuri gratuite 
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Activități de 

extindere/diferențiere (la 

sfârșitul secvenței) 

Această secvență pedagogică poate servi drept 

introducere în drepturile omului; ar putea fi folosită 

și în clasa de istorie (colonizare, război civil grec 

etc.). În plus, această secvență pedagogică ar 

putea fi folosită la orele de Religie, Politică și 

Filosofie. 

Sfaturi pentru scurtarea 

duratei 

Pentru a scurta această secvență, puteți folosi doar 

unul dintre cele patru videoclipuri. Acest lucru va 

permite o discuție pe un anumit subiect și va 

menține conversația mai scurtă. Un alt sfat ar fi să 

introduceți subiectele principale în clasă și să le 

cereți elevilor să vizioneze videoclipurile singuri, ca 

teme pentru acasă și să creeze o scurtă prezentare 

cu gândurile lor asupra subiectului - individual sau 

în grup. 

Sfaturi pentru a face secvența 

mai accesibilă sau mai 

incluzivă  

Videoclipurile folosite în această secvență sunt în 

limba engleză cu subtitrări. De asemenea, puteți 

utiliza subtitrările traduse automat pentru limbi 

suplimentare. Pentru a face această secvență cât 

mai incluzivă posibil, ați putea să vă gândiți să 

explicați videoclipurile elevilor dvs. în timp ce le 

arătați în clasă sau să le împărtășiți în prealabil 

scenariul videoclipurilor. 
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Pas cu pas: cum se implementează secvența 

 

• Pasul 1 – Cunoașterea jocului (10 minute) 

 

Această secvență va explora Final Fantasy X (citiți „Final Fantasy X”). Acest joc video 

a fost lansat în 2001, dar rămâne încă un joc foarte popular și memorabil. Are loc într-

o lume imaginară care este împărțită în mai multe orașe-națiuni. Această secvență 

poate fi folosită ca instrument pentru a preda elevilor cauzele războaielor, în principal 

războaielor civile, și ca o introducere în conceptul de Drepturile Omului. De 

asemenea, puteți utiliza această secvență în orele de Religie, Politică și Filosofie 

pentru a le cere elevilor să ia în considerare posibilele legături dintre Religie și Război 

și să evalueze critic rolul guvernelor în relațiile internaționale. 

 

Pentru a putea stabili aceste întrebări, ar trebui să prezentați jocul studenților dvs. Iată 

o scurtă descriere a jocului: 

 

Final Fantasy X:  

Final Fantasy X are loc pe o planetă numită Spira, care este compusă din continent 

(diverse state naționale) și mai multe insule mici. Acum 1000 de ani, un război civil, 

cunoscut sub numele de Războiul Machina, a izbucnit în Spira între Zanarkand și 

Bevelle. În Zanarkand, aveau magie (folosită de oameni cunoscuți ca invocatori), iar 

în Bevelle, aveau arme de distrugere în masă (cunoscute sub numele de Machina). 

Când oamenii din Bevelle au atacat Zanarkand cu arme Machina, Yu Yevon – un 

invocator, lider al Zanarkand – l-a creat pe Sin pentru a se răzbuna. 

Jocul are loc la 1000 de ani de la crearea lui Sin, un monstru care se trezește la 

fiecare zece ani și cere un sacrificiu. Jocul începe cu personajul principal, Tidus, care 

spune povestea călătoriei sale și a încercării lui de a salva lumea Spira împreună cu 
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tovarășul său, Yuna – un invocator. Pentru a salva Spira, trebuie să-l învingă pe Sin 

odată pentru totdeauna. Oamenii din Spira cred că Sin este prețul pe care trebuie să-l 

plătească pentru păcatele lor (o referire la războiul civil și la consecințele acestuia). 

Dar, aceasta se dezvăluie a fi o minciună, deoarece Sin este creația lui Yu Yevon și 

nu o formă de pedeapsă „dată de Dumnezeu”. Această minciună este răspândită de 

guvernul Spira pentru a ține oamenii sub control. Yuna află adevărul și distruge Sin, 

dar în acest proces, va trebui să-și sacrifice visele și unii dintre prietenii ei (Final 

Fantasy Wiki, 2001). 

 

• Pasul 2 – Arată elevilor tăi scene din Final Fantasy X (20 minute) 

 

În acest pas vom explora conceptele de război, drepturile omului și religie așa cum 

sunt descrise în Final Fantasy X. Elevii ar trebui să fie îndemnați să identifice legăturile 

dintre lumea imaginară a lui Spira și lumea noastră și ar trebui să fie capabili să 

identifice de ce izbucnesc războaiele, cum se pot evita războaiele civile și importanța 

conceptelor de Drepturi ale Omului și pace. Pentru a le permite elevilor să discute 

critic aceste subiecte, ar trebui să îi împărțiți în grupuri de 3 sau 4. Acest lucru ar trebui 

să le permită elevilor să discute despre jocul video, să identifice legăturile cu realitatea 

și să dezbată rolul religiei în războaie, precum și rolul și responsabilitățile guvernelor în 

politica globală. 

 

Odată ce elevii sunt împărțiți în grupuri, le puteți arăta videoclipuri cu jocul video. Ar fi 

interesant dacă fiecare grup are un videoclip diferit pentru a permite o discuție plină de 

viață cu întreaga clasă după aceea. Nu este necesar ca elevii să joace jocul video, 

deoarece povestea continuă în ciuda deciziilor jucătorului. O scurtă descriere a 

fiecărui videoclip ar trebui, de asemenea, oferită studenților atunci când vizionează 

videoclipurile. 
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Videoclipuri de afișat în clasă și descrierea lor: 

A. https://www.youtube.com/watch?v=jI71iPKuKug  – Origins of Sin: în acest 

videoclip, elevii vor fi prezentati lui Sin, principalul răufăcător al jocului. Sin a 

fost creat ca răzbunare pentru răul cauzat de folosirea armelor de distrugere în 

masă asupra oamenilor din Zanarkand acum 1000 de ani. 

B. https://www.youtube.com/watch?v=0YSf43SH17k – Before Yunalesca fight: în 

acest videoclip, elevilor le vor fi prezentate aspecte cu privire la justificarea din 

spatele creării lui Sin. Sin este văzut ca o expresie a speranței, chiar dacă 

provoacă rău. 

C. https://www.youtube.com/watch?v=WgVnds4gW3s – Yuna sends dead souls to 

the Farplane: acesta este unul dintre ritualurile care se întâmplă în joc. Sin se 

trezește la fiecare zece ani și pentru a fi învins, trebuie făcut un sacrificiu. Morții 

sunt apoi trimiși să se odihnească în pace. Oamenii care îi sacrifică o fac pentru 

credința lor și cred că într-o zi monstrul va dispărea pentru totdeauna. Liderii 

lor, însă, cunosc adevărul; ei știu că Sin a fost creat din cauza războiului civil 

care a avut loc acum 1000 de ani. În timp ce vizionează acest videoclip, elevii 

ar trebui să se gândească dacă acest sacrificiu este justificat. De ce își mint 

liderii oamenii? Sunt aceste minciuni justificate? 

D. https://www.youtube.com/watch?v=bRWkniXDC_4 – Final Fantasy X ending 

(arată elevilor tăi doar primele 7 minute ale videoclipului): În cele din urmă, 

Yuna îl distruge Sin. Ea a reușit să facă acest lucru când a aflat că a fost creat 

intenționat pentru a se răzbuna și nu a fost o pedeapsă pentru păcatele 

cetățenilor din Spira din timpul războiului civil. Pentru a-l învinge pe Sin, Yuna 

și-a sacrificat unii dintre cei mai buni prieteni și visele ei. Cu toate acestea, 

există un mesaj pozitiv că lumea va fi reconstruită într-un loc mai bun. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jI71iPKuKug
https://www.youtube.com/watch?v=0YSf43SH17k
https://www.youtube.com/watch?v=WgVnds4gW3s
https://www.youtube.com/watch?v=bRWkniXDC_4
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• Pasul 3 – Prezentări de grup (30 minute) 

 

În această etapă, ar trebui să le cereți elevilor să discute în grupurile lor și să facă o 

prezentare pentru întreaga clasă. Fiecare grup ar trebui să discute un subiect diferit. 

Dacă există mai multe grupuri, cele cu același subiect ar putea prezenta o abordare 

diferită. Ar trebui să oferiți fiecărui grup câteva întrebări ca și ghid pentru prezentările 

lor. Iată o listă de subiecte posibile din care puteți alege: 

 

Subiecte și întrebări pentru fiecare materie:  

A. Religie și Politică (Religie, Istorie, Filizofie, Politică): 

• Care este religia principală din Spira? 

• Are religia un rol activ în Spira? 

• Există ritualuri? Dacă da, care este scopul lor? 

• Există o legătură între religie și politică în Spira? Identificați și discutați 

critic aceste conexiuni.  

• Ce este Sin și ce rol are în intriga jocului? 

• Sunt drepturile oamenilor protejate de guvernul din Spira? Identificați 

posibile încălcări ale drepturilor omului și discutați rolul guvernului în 

protejarea drepturilor cetățenilor săi. 

 

B. Arme de distrugere în masă (Istorie, Politică, Filozofie): 

• Cine a folosit arme de distrugere în masă în joc și de ce? 

• Care au fost rezultatele acestei utilizări? 

• Puteți identifica cinci consecințe negative ale utilizării armelor de 

distrugere în masă? 

• Știți dacă armele de distrugere în masă au fost folosite în realitate? Aflați 

când și care au fost consecințele lor. 
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• Puteți explica de ce aceste arme nu ar trebui folosite? 

 

C. Războiul Civil (Istorie, Politică, Filozofie):  

• Cum este folosit conceptul de război civil în Spira? 

• Care este rolul lui Sin în joc? 

• De ce a fost creat Sin?  

• Ce părere aveți despre raționamentul din spatele creării lui Sin? 

• Ce cred personajele principale despre Sin? 

• Crezi că Sin ar trebui distrus? Dacă da, argumentați.  

• Știți ceva despre unele războaie civile? Identificați asemănările lor cu 

războiul civil din Spira.  

 

Aceste subiecte sunt sugestii și pot fi adaptate pentru a se potrivi obiectivelor orei dvs. 

De exemplu, dacă aveți o oră despre Războiul civil grecesc, atunci puteți modifica 

unele dintre întrebări și le puteți face mai specifice subiectului. 

 

• Pasul 4 – Discuții și Concluzii (15 minute) 

 

După prezentările de grup, clasa ar trebui să se reunească și să discute conceptele 

cheie pe care le-au identificat în pașii anteriori. Discuția va depinde de prezentările de 

grup, dar ar trebui să o direcționați spre evidențierea importanței drepturilor omului. 

Până la sfârșitul acestei ore, elevii ar trebui să fie capabili să apere drepturile omului 

și să identifice încălcările acestora. Alte subiecte pe care le sugerăm pentru discuții 

ulterioare sunt rolul guvernului și rolul religiei. De exemplu, elevii ar trebui să poată 

distinge între o decizie politică care promovează egalitatea și incluziunea și o decizie 

care dăunează oamenilor.  
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Întrebări care să ghideze această discuție:   

• Ce asemănări observați între lumea lui Spira și societatea noastră? 

• Cum este prezentat conceptul de drepturi ale omului în Spira? 

• Care este importanța conceptului de drepturi ale omului? 

• Cum este reprezentată religia în Spira? 

• Machiavelli, un filosof celebru, spunea că scopurile justifică mijloacele. Acest 

lucru înseamnă că o decizie care ar putea cauza prejudicii ar putea fi justificată 

dacă obiectivul general este bun. Ce parere aveti de acest argument? 

Identificați și explicați cinci lucruri care nu pot fi justificate. (Această întrebare 

este concepută special pentru o clasă de Filosofie, dar ar putea fi discutată și 

în istorie și politică.) 

• Ce elemente ar trebui să aibă un lider/ guvern bun?  

• Puteți explica de ce ar trebui evitate războaiele? Identificați cinci consecințe 

negative ale războiului. 

• Vă puteți imagina o lume fără război? Ce putem face pentru a realiza acest 

lucru?  
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