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Cetăţeni ai unei lumi magice 

Etape obligatorii anterioare / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Niciuna 

Obiective de învățare Învățarea abilităților de viață de zi cu zi despre 

importanța de a fi precaut cu oamenii pe care nu îi 

cunoști, importanța de a avea prieteni, cum să-ți 

gestionezi proprii bani. 

Subiecte Științe sociale, politică, economie 

Vârsta recomandată 15-18 

Material necesar Laptop sau telefon Android 

Durata secvenței 240 minute (4 ore) 

Activitate individuala sau de 

grup 

Activitate individuală 

Abilități individuale dezvoltate Gândire critică, comunicare, colaborare și lucru în 

echipă, planificare, rezolvare de probleme 

Gama de prețuri a jocului Gratuit 

Extindere/diferențiere Acest joc poate fi folosit și ca parte a unui curs de 

economie. 

Sfaturi pentru scurtarea 

duratei secvenței 

Această secvență durează 4 ore datorită sesiunii 

lungi de joc pe care o include. Acest lucru se 

datorează faptului că jocul video folosit în această 

secvență, RuneScape, este un joc complicat cu 

care vă familiarizați. Cu toate acestea, este posibil 
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să faceți sesiunea de joc mai scurtă și astfel să 

aveți o durată generală mai scurtă. 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

În această secvență, elevii vor juca RuneScape. Este un joc de rol multiplayer care are 

loc într-o lume magică numită Gielinor. Viața în Gielinor continuă cu o doză de magie; 

zeii au vedere la oraș și războiul se profilează (RuneScape.com, nd). 

 

Jucătorii pot decide cum va fi viața lor de zi cu zi în Gielinor. Ei pot alege ce vor să fie, 

ce abilități vor să învețe și dacă își vor face prieteni sau vor descoperi singuri această 

nouă lume magică. Dacă sunt suficient de curajoși, pot chiar să-și facă inamici și să 

lupte împotriva lor cu ajutorul creaturilor magice din Gielinor. 

 

Ar trebui să vă familiarizați cu RuneScape înainte de a utiliza această secvență în 

clasă. Jocul este disponibil gratuit pe Steam. Puteți folosi acest link: 

https://store.steampowered.com/app/1343400/RuneScape/.  

 

Trebuie să rețineți că viața în Gielinor are multe asemănări cu viața reală de zi cu zi. 

De exemplu, jucătorii pot deveni prieteni sau pot intra în lupte între ei. Ei pot spune 

adevărul și își pot ajuta prietenii sau pot minți și trăda alți jucători pentru a câștiga o 

sarcină. Aceste scenarii pot oferi elevilor abilități importante de viață, iar „RuneScape” 

le poate avansa gândirea critică și rezolvarea problemelor. 

 

  

https://store.steampowered.com/app/1343400/RuneScape/
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Instrucțiuni pentru explicarea jocului în clasă: 

Ar trebui să le explicați elevilor că RuneScape este un joc cu mai mulți jucători, dar ei 

ar trebui să se joace numai cu colegii lor și nu cu alți jucători în timpul sesiunii de joc. 

Acest lucru vă permite să monitorizați sesiunea de joc și să puteți ajuta elevii dacă 

este necesar. 

 

Elevii vor avea nevoie de un laptop cu Steam instalat și vor trebui să-și adauge toți 

colegii ca prieteni. Acest lucru le va permite să se identifice reciproc în timp ce joacă 

„RuneScape” și să aibă opțiunea de a juca împreună. 

 

Abilități importante pe care elevii le pot învăța din joc: 

- Cooperare în echipă: elevii pot accepta o nouă provocare împreună, se pot ajuta 

reciproc sau pot alege să lupte unul împotriva celuilalt. 

- Gândire critică: ce abilități vor alege jucătorii să dezvolte și de ce? Ce guvern vor 

sprijini? Știu ei în cine să aibă încredere? 

- Comunicare: Este aproape imposibil să câștigi o luptă singur. Întrebarea este; 

elevii vor comunica între ei sau vor eșua? 

- Rezolvarea problemelor: Viața de zi cu zi constă din nenumărate decizii, la fel și 

lumea magică a lui Gielinor. 

- Economie: modul în care jucătorii își gestionează resursele este o parte crucială a 

jocului. Vor avea grijă de ceea ce au sau vor fi forțați să fure pentru a supraviețui? 
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Limitări ale acestei secvențe: 

- RuneScape poate avea un progres foarte lent dacă jucătorii nu se angajează în 

multe activități. Pentru a evita acest lucru, ar trebui să monitorizați sesiunea de joc 

și să cereți elevilor să se angajeze în anumite activități dacă jocul încetinește. 

- Jucătorii se pot „întâlni electronic” și se pot conecta cu alți jucători. Ar trebui să le 

spuneți elevilor că ei se pot juca doar cu colegii lor în timpul sesiunii de joc. Dacă 

aleg să joace acest joc în timpul liber și să facă legătura cu alți jucători, ar trebui să 

facă întotdeauna acest lucru cu precauție. 

- Pentru elevii de învățământ la distanță, ar fi util să organizați o sesiune de joc live 

în care să puteți monitoriza sesiunea și să ajutați elevii dacă este necesar. În cazul 

în care acest lucru nu este fezabil, elevii pot organiza singuri sesiunea de joc, dar 

trebuie să precizați că li se permite să se joace doar cu colegii lor și nu cu alți 

jucători. Ceea ce aleg să facă atunci când joacă în timpul liber este propria lor 

alegere. 

 

● Pasul 1: Introducere în joc (15 minute) 

RuneScape este un joc multiplayer care 

are loc într-o lume fantastică cunoscută 

sub numele de Gielinor (Fulton, 2020). 

Jucătorii pot interacționa între ei în timp 

ce vor întâlni zei, monștri și multe alte 

creaturi magice. 

 

Jocul evoluează în funcție de deciziile jucătorilor. În cele din urmă, jucătorii pot face ce 

vor. Ei pot alege ce guvern doresc să sprijine, dacă vor să ia parte la războaie sau 

dacă preferă să-și antreneze abilitățile în pace. Există, totuși, o singură regulă; fiecare 

decizie are o consecinta. Jucătorii își vor face prieteni sau vor călători singuri? Ce ar 
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face dacă prietenii lor i-ar trăda într-o luptă critică? O iau de la capăt sau fac o cotitură 

în lumea criminalilor? 

 

Totul este acolo, în lumea magică a lui Gielinor. Singura întrebare este: ce vor face 

elevii tăi? 

 

Pentru a vă pregăti elevii pentru sesiunea de jocuri, le puteți arăta câteva videoclipuri 

introductive: 

➢ RuneScape Game Trailer 2020: o scurtă introducere despre RuneScape și 

despre numeroasele opțiuni pe care le au jucătorii. 

 

● Pasul 2: Sesiune de jocuri (3 ore) 

Elevii joacă jocul timp de o oră în clasă și apoi li se alocă două ore suplimentare 

acasă, ca parte a temelor. Puteți monitoriza sesiunea de joc și dacă observați că elevii 

nu se implică în joc și procesul încetinește, puteți cere anumitor elevi să se antreneze 

pentru noi abilități, să înceapă o nouă sarcină sau chiar să înceapă un război 

împotriva colegii lor de clasă. De asemenea, puteți stabili câteva obiective pe termen 

lung pe care elevii dvs. le pot îndeplini atunci când joacă jocul ca parte a temelor lor. 

Aceste sarcini ar putea include: obținerea de X sume de bani, explorarea unei anumite 

părți a hărții, finalizarea unor misiuni specifice etc. 

 

Un ghid pentru începători pentru Runescape 3: acesta este un scurt ghid al jocului și 

poate ajuta elevii să-și îndeplinească sarcinile de joc la Acasă. 

 

  

https://youtu.be/mXAvlbgd_-c
https://youtu.be/gFF-tWlkyfA
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● Pasul 3: Proiect individual (30 de minute) 

După sesiunea de joc, elevii ar trebui să-și dezvolte propriile proiecte. Sunt liberi să 

aleagă ce tip de proiect doresc să dezvolte; de exemplu, pot crea o prezentare 

PowerPoint, pot scrie un eseu mic, pot realiza un tablou etc. 

 

Ar trebui să se inspire din jocul video și să creeze orice doresc. Tema proiectului ar 

trebui să fie relevantă pentru conceptele jocului. Câteva sugestii sunt: 

- Hobby-ul meu preferat 

- Este importantă socializarea? 

- Puteți obține guvernul perfect? 

- Este legea importantă? 

- Este războiul vreodată util? 

 

● Pasul 4: Informare (15 minute) 

Toți elevii se adună împreună și își împărtășesc experiențele de joc. Elevii ar trebui să- 

și împărtășească proiectele și să explice cum și-au ales tema. Au învățat ei ceva 

despre ei înșiși și despre interesele lor când jucau jocul? Au ales să se joace 

împreună cu alți colegi de clasă sau au explorat singuri lumea magică a lui Gielinor și 

de ce? Ce fel de abilități de viață au învățat pe care le vor aduce în viața lor de zi cu zi, 

reală? 
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