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Înapoi în Evul Mediu 

Etape anterioare obligatorii / 

Cunoștințe anterioare ale 

elevilor 

Nici unul 

Obiective de invatare Evenimente istorice, cetățenie 

Subiecte Istorie, filozofie, științe sociale, Geografie 

Varsta Recomandata Toate 

Material necesar PC sau dispozitiv iOS/Android 

Durata secvenței 5 ore 

Activitate individuală sau de 

grup 

Teme individuale (timp de joacă) și activitate de 

grup (curs și timp de concluzii) 

Abilități dezvoltate Gândire critică, abilități culturale, empatie 

Comparație între timpul de joc 

și timpul de studiu 

1 oră curs de istorie, 3 ore de joacă, 1 oră de 

debrief și discuție 

Gama de prețuri a jocului Gratuit 

Sfaturi pentru a face secvența 

mai incluzivă 

S-ar putea să existe elevi care nu au acces la un 

computer sau la un dispozitiv iOS/Android acasă, 

așa că ați putea dori să le acordați prioritate jocului 

în clasă. 

Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

Dacă există elevi familiarizați cu mecanica jocului, 

rugați-i să le explice pe scurt restului clasei. 
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Pas cu pas: cum se implementează secvența 

Crusader Kings II este un joc de strategie plasat în Evul Mediu. Jucătorul controlează 

o dinastie medievală din 1066 până în 1452. Este un joc bun pentru orele de istorie 

deoarece menționează numeroase personaje istorice, cum ar fi William Cuceritorul, 

Carol cel Mare, Genghis Khan, etc. Jucătorul își poate alege personajul dintre aceste 

figuri și din duci minori și categorii de conți. Obiectivul jocului este de a obține prestigiu 

și puncte pentru a depăși diverse dinastii europene, cum ar fi dinastiile Capeți, Rurikid 

și Habsburg, printre altele. 

 

Imaginea 1: Crusader Kings 2. (Sursa: https://www.crusaderkings.com/en/pc#about) 

● Pasul 1: Oferirea istoricului (1 oră, opțional) 

Explicați-le elevilor că după acest curs vor juca un joc care se desfășoară în Evul 

Mediu și pot alege să fie oricine își doresc din acea perioadă. Ceea ce trebuie să facă 

este să câștige puncte de respect, prestigiu și evlavie. Scopul principal va fi alegerea 

https://www.crusaderkings.com/en/pc#about
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unui personaj istoric din acea perioadă de timp precum Constantin X Doukas, Robert 

the Bruce sau Genghis Khan. 

Înainte de a începe să jucați, vă recomandăm să discutați cu elevii despre termenii 

care apar în joc. 

De exemplu, spuneți-le că un mareșal esteun ofițer de cel mai înalt grad în unele forțe 

militare sau că un cancelar este șeful guvernului într-un stat. 

● Pasul 2: Elevii joacă jocul acasă (2 până la 3 ore) 

După explicația istorică, instruiți elevii să joace jocul acasă timp de 2-3 ore pentru 

teme, să pună în practică câteva dintre faptele istorice și contextul pe care le-au 

învățat la clasă. 

- Este bine ca elevii dumneavoastră să cunoască aceste trucuri înainte de a juca: 

o Trebuie să fii sigur că partenerul tău te iubește. Ai nevoie de el/ea de partea 

ta. 

o Nu e rău să fii mult timp concentrat pe familie, între timp aștepți moștenitori. 

o Ar trebui să fii curajos și să anulezi orice căsătorie dacă nu este suficient de 

bună. Daca esti divorțat, acest lucru va provoca familia partenerului să vină 

împotriva ta. Singura excepție este dacă doriți să faceți o revendicare 

asupra terenului soțului sau soției. 

● Pasul 3: Concluzii și discuție(30 minute - 1 oră) 

După ce ați terminat jocul, adresați elevilor câteva întrebări, pentru a vedea ce au 

înțeles din joc: 

- Ce personaj ai ales? 

- Crezi că ai fost un nobil bun? 

- Crezi că ai meritat tot prestigiul din joc? 

- Au fost oamenii de partea ta pentru că ai meritat asta sau pentru că le-ai promis 

cadouri în schimbul sprijinului lor? 
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- Vezi vreo asemănare între viața din Evul Mediu și viața ta de astăzi? 

- Ce ai învățat despre Evul Mediu jucând acest joc? 

- Te vezi trăind în Evul Mediu? 

 

 

Imaginea 2: Crusader Kings 2. (Sursa: https://www.crusaderkings.com/en/pc#about) 

 

Obținerea jocului: 

https://store.steampowered.com/app/203770/Crusader_Kings_II/  
 

Referinte: 

Bailey D. (19 octombrie 2019). Crusader Kings 2 este acum gratuit. Jocuri PCN. 

https://www.pcgamesn.com/crusader-kings-2/free-to-play  

 
Crusader Kings II. În Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Crusader_Kings_II  
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Liturghie, E. (14 mai 2020). „Crusader Kings 3 – Data lansării, caracteristici de joc, 

trailer și multe altele!”. Jucător de strategie. https://www.pcgamesn.com/crusader-

kings-3/release-date  

 

Surse de imagine: Crusader Kings II https://www.crusaderkings.com/en/pc#about  
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