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Recreează un eveniment istoric cu 

Civilization 

Pași anteriori obligatorii / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Elevii pot avea nevoie de unele cunoștințe 

anterioare despre evenimentul sau perioada 

discutată în această activitate. Profesorul trebuie 

să știe cum funcționează jocul. A fi jucat deja cel 

puțin primele 40 - 60 de ture ale jocului poate fi util 

(vezi „pasul 0” de mai jos). 

Obiective de învățare A învăța despre elementele cheie ale unui 

eveniment istoric. A fi capabili să plaseze un 

eveniment istoric în timp și spațiu, precum și să 

identifice schimbări sociale și culturale. 

Materii Științe sociale, istorie 

Vârsta recomandată 10 – 14 (de preferință 12 – 14) 

Material necesar Un computer și materiale de desen 

Durata secvenței 120 minute 

Activitate individuală sau de 

grup 

grup 

Abilități dezvoltate Colaborare și lucru în echipă, Comunicare, 

Creativitate, Rezolvare de probleme, Planificare 

Gama de prețuri al jocului >40€ 

Jocuri similare de folosit cu 

abordarea secvenței 

Civilization V, Civilization VI; Unciv (open source) 



 

 

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 

Sfaturi pentru Incluziune Deși jocul nu are opțiuni formale pentru persoanele 

cu deficiențe de vedere, jucătorii pot folosi un cititor 

de ecran extern (text to speech) sau un software 

de lupă de ecran dacă joacă pe un PC, care este 

platforma recomandată pentru acest joc. 

Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței  

Elevii pot juca jocul pentru teme pentru mai mult de 

una sau două seri. În mod similar, profesorii pot 

reduce timpul acordat în ultimul pas, desenând o 

imagine, dacă reduc și cerințele tehnice ale 

desenelor. 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

● Pasul 0: Pregătire 

Profesorul ar trebui să joace în prealabil primele 40-60 de ture ale jocul, astfel încât 

acesta să aibă cunoștințe despre cum ar putea avansa. Aici dascălul ar trebui să 

decidă: 

- Ce acțiuni de joc constituie obiectivele pe care și-ar dori să le atingă în clasă 

(adică, construirea unor clădiri specifice, crearea de relații diplomatice, declarații de 

război etc.) 

- De unde să înceapă jocul cu elevii. Ar trebui să creeze un fișier salvat în acel turn 

(chiar dacă este turnul 0, astfel încât configurația jocului să rămână aceeași). 

La configurarea jocului, este recomandat să alegeți cea mai rapidă viteză pe care 

acesta o oferă și un nivel de dificultate ușor, astfel încât AI să nu avanseze prea 

repede. 
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Exemplu: Primele orașe din Mesopotamia, folosind Civilization VI. 

La clasă, jocul va începe de la rândul 0 și scopul ar trebui să fie să joci în rolul 

Babilonului, să deblochezi tehnologia folosită pentru scris și să construiești 

următoarele elemente: 

- Cel puțin un oraș 

- Un monument 

- Niște soldați babilonieni (Sabum Kibittum) 

- Un Palgum (un fel de canal) 

- Grădinile suspendate 

● Pasul 1: Stabiliți conceptele cheie ale evenimentului istoric și elementele de 

joc care le vor reprezenta (15 minute) 

Ca introducere, clasa ar trebui să înceapă cu o scurtă trecere în revistă a eveniment 

istoric pe care profesorul dorește să-l acopere. Apoi, acesta va stabili ce elemente 

care se referă la conceptele lecției ar trebui puse în joc. 

Câteva exemple grozave de evenimente istorice și explicații ale conceptelor lor cheie 

pot fi găsite pe canalul YouTube Crash Course, în special pe World History 2. 

Profesorul poate lua în considerare utilizarea unora dintre videoclipurile din această 

listă de redare pentru a ilustra conceptele pe care dorește să le introducă sau poate 

folosi videoclipurile pentru a informa (fie după introducerea conceptelor în sine, fie la 

sfârșitul secvenței pedagogice). 

În exemplul specific menționat anterior, unele dintre conceptele cheie ar putea include: 

orașul-stat antic, ca nouă formă de organizare socială (spre deosebire de formele 

anterioare, precum triburile), administrațiile publice și formele de scriere, economia, 

irigațiile sistemele, precum și strălucirea puterii politice prin construirea de mari 

monumente. 
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● Pasul 2: Jocul (45 - 60 de minute) 

Acum că, conceptele cheie au fost enumerate și explicate, profesorul va prelua 

controlul asupra jocului sau va identifica un elev care să joace, în timp ce restul clasei 

participă activ în luarea decizilor. Profesorul poate decide să schimbe cine joacă astfel 

încât diverși elevi să primească o tură, sau poate decide să aibă același jucător pentru 

întreaga clasă, în funcție de dinamica pe care dorește să o implementeze. Poate ghida 

elevii, dar nu ar trebui să decidă totul – aceștia ar trebui să fie cei care găsesc 

modalități de a îndeplini obiectivele pe care profesorul le-a stabilit inițial. 

Odată ce toate obiectivele au fost îndeplinite, profesorul va opri jocul și va salva 

fișierul, astfel încât să poată fi revăzut sau revizuit de către elevi ulterior acasă. 

● Pasul 3: Desenați o imagine a evenimentului în grupuri (45 - 60 de minute) 

În cele din urmă, elevii vor demonstra cunoștințele pe care le-au dobândit despre 

conceptele cheie prin desenarea unei imagini care le prezintă. Acest lucru ar 

trebui făcut în grupuri, astfel încât fiecare elev să poată fi responsabil de o parte a 

desenului. Imaginile jocului, cum ar fi aspectul liderilor istorici, monumentele și 

minunile lumii etc., ar trebui să servească drept inspirație. 

 

În exemplul menționat anterior, elevii pot desena mai multe elemente, precum regele, 

unele dintre monumente și alte clădiri, soldații, cetățenii, Grădinile suspendate etc. Pot 

desena reprezentări ale uneia sau mai multor scene, în 

funcție de timpul disponibil și nivelul lor de calificare. 
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