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Colaborează pentru a construi cea mai 

bună apărare automată 

Pași obligatori anteriori / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Niciuna 

Obiective de învățare Practicarea „ce ar trebui să fac?” gândire, 

planificare, organizare în cadrul unei echipe. 

Subiecte Programare 

Vârsta recomandată Toate 

Materialele necesare Smartphone-uri sau PC-uri, o conexiune Wi-Fi 

comună 

Durata secvenței 1 oră 

Activitate individuală sau de 

grup 

Activitate de grup 

Abilități dezvoltate Colaborare și lucru în echipă, comunicare, 

creativitate, rezolvare de probleme, planificare 

Gama de prețuri a jocului 1€ sau gratuit pentru iOS/Android, 5€ pe PC și 

console, cross-platform 

Jocuri similare de folosit cu 

abordarea secvenței 

Factorio, Satisfactory, Astroneer 

Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

Această secvență este deja potrivită pentru o 

sesiune de o oră. 

Sfaturi pentru a face secvența 

mai accesibilă și incluzivă  

Jocul nu este disponibil în limba greacă. Nu există 

prea multe scenarii și text de citit, dar ar trebui să 
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le explicați elevilor noțiunile de bază (controale, 

elemente de joc, obiectiv) dacă aceștia nu înțeleg 

singuri folosind textul și sunetul jocului. Pentru mai 

multe funcții de accesibilitate, utilizați modul 

„sandbox” al jocului. Vă permite să alegeți când să 

trimiteți un val inamic și să modificați diferite reguli 

ale jocului (cronometre etc.). Poate fi util să 

modulați dificultatea pentru elevii dvs. cu SLD. 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

 

Screenshot 1 : Mindustry. Sursa: itch.io 

Mindustry este un amestec de jocuri de apărare a turnurilor și jocuri de 

automatizare/construcții. Jocurile de apărare a turnului se învârt în jurul unor valuri de 

inamici cu putere crescândă care atacă baza jucătorului. Jucătorul trebuie să-și apere 

baza construind ziduri și turnuri. Jocurile de automatizare și construcție sunt jocuri în 

care jucătorul începe cu o bază minimă și trebuie să exploateze resurse, să cerceteze 

tehnologia și să construiască o industrie automatizată pentru a se extinde. 
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În Mindustry, jucătorii trebuie să construiască benzi transportoare pentru a transmite 

resurse către tehnologiile lor de apărare și să își planifice următoarea acțiune, ținând 

cont de valul inamic care se apropie. 

Jocul are o abordare neliniară a nivelurilor. Sunt multe lucruri pe care le poți face și 

doar tu alegi ce să faci în continuare. Acest lucru îi va face pe elevii tăi să practice tipul 

de gândire „ce ar trebui să fac acum”. În sesiunile de cooperare multiplayer, această 

întrebare favorizează și abilitățile de comunicare, planificare și lucru în echipă. Mai 

mult, toate acestea se întâmplă sub presiune ușoară din cauza atacurilor primite. 

 

Dacă elevii sunt pierduți prea mult timp fără să știe ce să facă, acordați-le puțin ajutor. 

Dacă nu ai timp să joci, poți folosi acest videoclip pentru propria ta pregătire: 

➢ „Ghid pentru începători Mindustry REMASTERED”  de DARK 

Vă sfătuiește cum să începeți și cum să vă extindeți în timpul unui joc. 

 

A doua întrebare pe care ar trebui să și-o pună elevii este „ce trebuie să...”. Apoi, ar 

trebui să verifice resursele necesare, să exploreze harta pentru a le găsi și apoi să 

proiecteze o infrastructură pentru a le extrage. 

 

S-ar putea să nu fie evident pentru ce servește construcția sau instrumentul, dar face 

și parte din experiență: descoperirea prin încercare și eroare. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uxPTX-ulvPM
https://www.youtube.com/watch?v=uxPTX-ulvPM
https://www.youtube.com/watch?v=uxPTX-ulvPM
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Cerințe 

Versiunile de PC necesită o configurație foarte scăzută. 

Jocul este multi-platformă, ceea ce înseamnă că jucătorii Android și iOS se pot alătura 

jocurilor de pe computer și viceversa. 

Puteți profita de acest lucru pornind un joc, arătându-le elevilor cum funcționează și 

apoi punându-i să se alăture sesiunii dvs. Tot ce aveți nevoie este o conexiune Wi-Fi 

comună. 

Utilizați acest ghid pentru conexiunile în rețea: 

https://mindustrygame.github.io/wiki/faq/  

● Pasul 1: Descoperire (10 minute) 

Joacă în fața elevilor tăi și arată-le elementele de bază ale jocului, apoi pune-i să se 

alăture jocului tău prin găzduirea unei sesiuni online. 

În caz contrar, să-și exerseze „ce ar trebui să fac?” gândindu-vă, cereți-le să parcurgă 

primul nivel. Ori de câte ori pun o întrebare, cereți celorlalți elevi să răspundă. Dacă 

nimeni nu știe, poți oferi răspunsul. 

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

Adună-ți elevii în grupuri și fiecare grup joacă pe un server diferit. Puteți avea până la 

16 jucători în același timp. Cu toate acestea, vă recomandăm să începeți cu grupuri 

mici de 3 până la 5. Apoi vă puteți juca cu grupuri de 16 elevi și puteți compara 

problemele organizatorice care apar între ambele dimensiuni de grup. 

 

Atunci când elevii sunt numeroși într-o echipă, organizarea va fi crucială. 

Ei sunt ca o echipă de muncitori care trebuie să-și planifice sarcinile înainte de un 

termen limită, care este atacul inamicului în acest caz. 

 

https://mindustrygame.github.io/wiki/faq/
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Oferiți ajutor minim despre ce să faceți, cum să planificați acțiuni sau cum să folosiți 

ceva. Ajutorul ar trebui să vină din interiorul echipei. Spune-le elevilor tăi ce strategii ar 

putea folosi pentru a răspunde ei înșiși la întrebare. De exemplu, i-ai putea sfătui să se 

organizeze, însărcinând cuiva să experimenteze modul în care funcționează un 

instrument, să se gândească la ce roluri sau sarcini le-ar putea distribui în echipa lor 

etc. 

 

Ați putea să le permiteți elevilor să consulte surse de ajutor online, cum ar fi wiki-uri 

etc. Acest lucru poate ilustra modalități de obținere a informațiilor, adică să facă 

cercetări de unul singur pentru a face ceva să funcționeze fără a depinde de cineva 

care să-l ajute, ceea ce este o abilitate necesară în multe locuri de muncă. 

 

Modul Competiție: 

Dacă aveți mai mult timp, sau dacă elevii au dobândit rapid mecanica de bază a 

jocului, ați putea organiza o mică competiție. 

 

Creați un joc folosind modul de joc de atac și un nivel mai complicat, apoi împărțiți-vă 

elevii în echipe, fiecare echipă jucând pe un anumit server. Câștigă echipa care 

termină cel mai repede nivelul sau care a distrus mai mulți inamici într-o anumită 

perioadă de timp. 

 

● Pasul 3: Debrief și discuție (15 minute) 

Întrebați-vă elevii dacă au întâmpinat probleme în ceea ce privește comunicarea în 

echipă. Ce s-a întâmplat? Încercați să descompune cu ei ceea ce s-a întâmplat în mod 

obiectiv, fără a arăta cu degetul. Apoi încercați să găsiți soluții sau puncte de 

îmbunătățire. 
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Explicați și utilizați metoda cauzei principale. Puteți folosi acest articol și videoclip: 

➢ „ Analiza cauzei fundamentale” de Mind Tools 
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