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Găsiți impostorul! 

Etape anterioare obligatorii / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Niciuna. 

Obiective de învățare De a dezvolta abilități de viață. De a învăța cum să 

comunici eficient. 

Subiecte Politică și drept, Democrație 

Vârsta recomandată Toate 

Materialele necesare PC sau dispozitiv IOS/Android 

Durata secvenței 2 ore 

Activitate individuală sau de 

grup 

Activitate de grup 

Abilități dezvoltate Colaborare și lucru în echipă, comunicare, 

rezolvare 

Gama de prețuri a jocului Gratuit pe smartphone, 3,99 € pe PC 

Jocuri similare de folosit cu 

abordarea secvenței 

Town of Salem 

Sfaturi pentru incluziune Există multe funcții de accesibilitate pentru Among 

Us în zonele de Controale, Dificultate, Citire, 

Navigare, Vizual, Audio și Comunicare pentru a 

ajuta diferiții jucători să se bucure de joc. 

Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

Puteți avea sesiuni mai scurte de joc în sala de 

clasă și puteți cere elevilor să se joace mai mult 

acasă pentru a se familiariza mai bine cu jocul, 

dacă este posibil. 
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Pas cu pas: cum să implementați secvența 

În această secvență, elevii tăi vor rezolva sarcini în timp ce încearcă să nu fie învinși 

de impostor. Nimeni nu știe cine este impostorul din echipă, deoarece în fiecare joc 

este un jucător diferit. Se pot ascunde foarte bine, pretinzând că îndeplinesc sarcini și 

apoi ucide un jucător. După ce un corp este găsit, un jucător trebuie să apese butonul 

de urgență și toți ceilalți jucători vor avea o întâlnire de urgență pentru a găsi 

impostorul și a-l arunca în spațiu. 

Toți jucătorii votează cine cred ei că este ucigașul și totul este foarte democratic. Cine 

are cel mai mare număr de voturi este aruncat în spațiu. După aceasta, jocul anunță 

dacă jucătorul care a fost ejectat a fost cu adevărat impostorul sau nu. Pentru a 

câștiga acest joc, colegii de echipaj ar trebui să găsească impostorul sau impostorii 

potriviti și să-i exileze 

 

Captură de ecran 1: Toată lumea joacă Among Us. Sursa: 

https://www.nytimes.com/2020/10/14/style/among-us.html  

  

https://www.nytimes.com/2020/10/14/style/among-us.html
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Cerințe 

Fiecare elev poate descărca gratuit jocul de pe smartphone-ul său. Cerințele jocului nu 

sunt mari, dar ar trebui să le explicați ce trebuie să facă și cum să folosească 

controlerele. Pentru ca ei să se joace împreună, explică-le elevilor tăi că pot crea un 

joc privat și toată lumea se poate alătura cu un cod. Ar fi bine pentru secvența ta dacă 

pot juca împreună. 

Idei de configurare: 

- De la distanță 

Elevii tăi pot juca de acasă. O sesiune de joc de o oră este suficientă pentru ca ei să 

înțeleagă jocul și actul de a vota. 

● Pasul 1: oferirea unui fundal social (15 minute) 

Prezentați elevilor noțiunea de democrație. Explicați-le ce înseamnă un vot și cum 

afectează acesta societatea. Puteți compara acțiunea din joc, brainstormingul pe care 

îl fac jucătorii înainte de a vota și influența acesteia asupra câștigului sau pierderii 

jocului, cu procesul de vot din viața reală. 

● Pasul 2: Elevii joacă jocul (30 de minute) 

Înainte de a începe jocul, explicați-le elevilor că ar trebui să fie foarte atenți cine este 

în jurul lor și să nu aibă încredere în nimeni. Ei ar trebui să cunoască niște reguli 

simple, cum ar fi 

- Dacă ești un coleg de echipaj, nu poți intra în orificii de ventilație, așa că dacă vezi 

pe cineva circulând în orificii, ar trebui să raportezi pentru că acesta este 

impostorul. 

- Când găsești un corp, trebuie să îl raportezi pentru ca ceilalți să voteze și să 

încerce să-l găsească pe impostor. 

- Când vezi ceva ciudat, poți începe o întâlnire de urgență. 
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- Dacă ești impostorul, trebuie să ai grijă să nu fii prins. 

- Puteți discuta cu ceilalți în timpul întâlnirilor de urgență și al sesiunilor de vot pentru 

a vă împărtăși părerea despre cine este impostorul. 

 

Captură de ecran 2: Magazinul Epic Games – Printre noi . Sursa: 

https://www.epicgames.com/store/en-US/p/among-us  

● Pasul 3: Discuție de grup (15 minute) 

După terminarea jocului, adresați-le elevilor următoarele întrebări: 

- Cum ați simțit să fiți un impostor? 

- Cum te-ai simțit să fii ucis de un impostor? 

- Ați fost vreodată respins sau respins din joc în timp ce erați nevinovat? Dacă da, 

cum te-ai simțit? 

- Crezi că votul este întotdeauna corect? 

- Crezi că oamenii sunt mereu sinceri? Mai ales când trebuie să se apere? 

● Pasul 4: Exercițiu de lucru în grup 

Explicați elevilor că vor folosi același format ca în jocul video pentru a discuta și a 

dezbate scenariile pe care le-ați atribuit. 

De exemplu: primarul dvs. a decis să demoleze centrul de tineret din orașul dvs. 

deoarece este într-o stare avansată de degradare. Formează 2 echipe: A – cele care 

sunt de acord cu această decizie și B – cele care nu sunt de acord cu ea. Oferă 

fiecărei echipe timp pentru a-și elabora strategia de raționament pentru a convinge 

https://www.epicgames.com/store/en-US/p/among-us
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cealaltă echipă să se alinieze cu ei. După aceea, amenajează spațiul pentru dezbateri, 

astfel încât fiecare echipă să-și poată apăra opiniile. La final, organizați-vă la um 

sondaj pentru a vedea care parte este câștigătoare și discutați rezultatele sondajului în 

plen. 

Obținerea jocului: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia&hl=ro&gl=U

S  

sau  

https://store.steampowered.com/app/945360/Among_Us/  

 

Referinte: 

Toate capturile de ecran folosite în această lecție au fost preluate din Among us, 

InnerSloth (2018). 

 

Among Us Steam https://store.steampowered.com/app/945360/Among_Us/  
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