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Arta de a povesti 

Obiective de invatare Identificarea aspectelor povestirii în jocul video 

Before Your Eyes, identificarea calităților poveștilor 

bune, exersarea rezumatului punctelor principale 

Subiecte Engleză ca limbă străină, Scriere, Arte 

Varsta Recomandata 15 - 18 

Material necesar Jocul Before Your Eyes 

Durata secvenței 180 – 210 minute 

Activitate individuală sau de 

grup 

Activitate individuală 

Cele mai bune practici de 

incluziune 

Culoarea textului contrastează cu fundalul sau 

poate fi ajustată din contrast, subtitrările sunt mari 

și clare și pot fi ajustate, subtitrările textuale indică 

cine vorbește, toate dialogurile pot fi exprimate, 

astfel încât să nu fie nevoie de citire și există 

diferite opțiuni cu privire la modul de a controla 

jocul (Baza de date pentru jocuri video pentru 

familie, 2021) 

Producție așteptată Crearea propriilor povești 

Abilități dezvoltate Creativitate, povestire, empatie 

Gama de prețuri a jocului <20€ 

Activități de 

extindere/diferențiere 

Această secvență pedagogică poate fi folosită ca 

introducere sau inspirație pentru secvența IO4 

privind crearea storyboard-ului 
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Jocuri similare de folosit 

cuabordarea secvenței 

Life is Strange, Gris 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

● Pasul 1: Introducerea jocului și a sarcinii (15 minute) 

Prezentați jocul elevilor înainte de a-l atribui ca temă pentru acasă. Puteți afișa trailerul 

de lansare:În fața ochilor tăi – Trailer de lansare. Este important de menționat că 

subiectul poate fi sensibil pentru unii elevi și jocul poate fi foarte emoționant. Asigurați- 

vă că elevii se simt în siguranță exprimând emoțiile pe care jocul le poate stimula. 

 

Descrierea jocului: Before Your Eyes este un joc narativ de aventură care arată 

povestea călătoriei unui suflet în viața de apoi. Povestea începe după ce personajul 

principal moare și ajunge pe nava Ferrymanului, care ajută sufletele să ajungă în viața 

de apoi. Pentru a te ajuta, Ferrymanul trebuie să audă povestea vieții tale, așa că te 

trimite înapoi la cel mai important moment. Puteți găsi jocul pe Steam. 

 

 

Imaginea 1. Sursa: https://www.beforeyoureyesgame.com/  

https://www.beforeyoureyesgame.com/
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Cereți elevilor să acorde atenție elementelor specifice ale poveștii în timp ce joacă și 

să-și noteze gândurile. 

 

Elevii se pot concentra pe: 

- Rezumarea poveștii concentrându-se pe cele 4 părți de bază ale intrigii: 

o Expunere 

o Complicație/Conflict 

o Punct culminant 

o Rezoluţie 

- Cum se spune povestea în acest joc? A cui poveste este? 

- Ce părere ai despre mecanicul care clipește din joc? A îmbunătățit povestea? De 

ce? 

- Cine sunt personajele poveștii? Simbolizează personajele ceva? 

- Cine este naratorul? Naratorul și personajul principal sunt aceeași persoană? 

o Povestea este scrisă la persoana întâi? 

o Povestea este scrisă într-un punct de vedere la persoana a treia? 

- Povestea are loc în prezent, trecut sau viitor? 

- Care este cel mai important eveniment din poveste? 

- Titlul jocului are vreo semnificație? 

 

Jocul folosește o abordare inovatoare în povestire și, prin viața lui Benjamin, putem 

vedea că fiecare are o poveste de spus. Cereți elevilor să se gândească la ce 

momente importante sau definitorii din viața lor ar fi confortabil să le împărtășească cu 

colegii lor. Aceștia pot alege cum doresc să-și spună poveștile, fie prin scriere, desen, 

folosind imagini sau alt mediu. 

  



 

 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a  
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice  
utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
Numărul de referință al proiectului: 2020-1-FR01-KA201-080669 

● Pasul 2: Jocul ca și temă (100 – 120 de minute) 

Vă sugerăm să folosiți acest joc ca teme pentru acasă, astfel încât elevii să-l poată 

explora în ritmul lor. În medie, jocul durează 1 oră și 40 de minute. 

 

Ceea ce este inovator la acest joc este utilizarea mecanicii de interacțiune a clipitului – 

jocul folosește camera web pentru a identifica clipirile din viața reală, prin care 

navighezi prin poveste.Pentru a juca acest joc, elevii nu au nevoie de cunoștințe 

specifice despre jocurile video. Deși ideea principală din spatele jocului a fost să-l 

joace cu clipirea ochilor, acesta poate fi jucat și cu mouse-ul, astfel încât studenții nu 

trebuie să-și folosească camerele web dacă nu au una. 

 
Imaginea 2. Sursa: https://www.beforeyoureyesgame.com/  

  

https://www.beforeyoureyesgame.com/
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● Pasul 3: Crearea propriei povești (45 de minute) 

Prin intermediul jocului, elevii s-au familiarizat cu părțile de bază ale intrigii și au văzut 

un exemplu de cum să spună o poveste printr-un joc video. 

În această etapă, ei ar trebui să-și creeze propriile povești, pe care le vor aduce în 

clasă. În cazul în care elevii nu se simt confortabil să-și împărtășească poveștile 

personale, acestea pot fi fictive. 

 

● Pasul 4: Prezentări de povești și discuții: arta de a povesti (20 de minute) 

Discutați cu elevii despre povestirea din joc și întrebați-i ceea ce gândesc despre 

subiectul principal al jocului și utilizarea mecanicii de interacțiune cu clipirea pentru 

povestire. De asemenea, puteți discuta despre diferența dintre povestirea în jocuri 

video, cărți și seriale TV. 

Pe măsură ce elevii și-au adus poveștile la clasă, puteți organiza sala de clasă ca o 

galerie și puteți plasa proiectele elevilor în sală, astfel încât colegii să le poată revizui. 

Făcând acest lucru, elevii pot vedea diferite moduri de a povesti și modul în care 

diferitele moduri pot oferi poveștilor mai multă profunzime și mai multă semnificație. 
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