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Războiul civil este vreodată justificat? 

Etape anterioare obligatorii / 

Cunoștințe anterioare ale 

elevilor 

Nici unul 

Obiective de învatare Elevii se vor implica critic în războaiele civile și vor 

fi capabili să identifice preocupările etice ale 

acestora cu referire la războiul civil din Siria. 

Subiecte Istorie, Politică, Filosofia Eticii 

Varsta Recomandata 15-18 

Material necesar Laptop 

Durata secvenței 150 de minute (2,5 ore) 

Activitate individuală sau de 

grup 

Activitate de grup 

Producție așteptată Temă de grup pe noțiunea de război civil 

Abilități dezvoltate Colaborare și lucru în echipă, gândire critică, 

cercetare, etică, empatie, înțelegere istorică 

Gama de prețuri a jocului >20€ 

Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

Sfaturi pentru a scurta durata secvenței Pentru a 

scurta această secvență, puteți modifica durata 

sesiunii de redare. În plus, puteți sări peste Pasul 3 

(Tema de grup) și să mergeți direct la discuția de 

grup. O altă opțiune ar fi să le ceri elevilor să-și 

finalizeze munca de grup ca temă pentru acasă. 
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Sfaturi pentru a face 

secvențele mai accesibile sau 

incluzive 

Este important să vă acordați ceva timp pentru a 

vorbi cu elevii care sunt refugiați sau care au fost 

afectați de război. Asigurați-vă că se simt 

confortabil să participe la clasă. Este important de 

menționat că această secvență este folosită pentru 

a explica efectele războiului asupra unei societăți 

și nu pentru a promova războiul sau orice aspect al 

acestuia! 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

În această secvență, elevii vor juca „Call of Duty 4: Modern Warfare”, care are loc într- 

un oraș fictiv din Orientul Mijlociu, unde o lovitură de stat duce la un război civil cu 

puteri străine susținând diferiți actori și escaladând conflictul ( wiki Call of Duty, nd). 

 

 

Această secvență folosește „Call of Duty 4: Modern Warfare” pentru a analiza motivele 

din spatele izbucnirii războaielor civile, a discuta considerente etice legate de acestea 

și pentru a identifica posibilele justificări pentru izbucnirea războiului civil. În ciuda 

faptului că se referă la un conflict fictiv, „Call of Duty 4: Modern Warfare” face declarații 

despre rolul țărilor din Orientul Mijlociu, Rusia, Regatul Unit și SUA în modul în care 

evoluează conflictul pe parcursul jocului. Jocul creează o atmosferă realistă, cu multe 

asemănări cu războaiele civile reale care au avut loc înainte și după crearea sa, cum 

ar fi războiul civil din Siria care a izbucnit în 2011 (la 5 ani după lansarea jocului). 

 

Jocul este disponibil pe steam și costă 19,99 EUR. Puteți folosi acest link: 

https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare/  

  

https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare/
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Limitări ale jocului: 

- Jocul include materiale legate de război și implică împușcare și ucidere. Aceste 

subiecte ar putea fi sensibile pentru unii elevi. Ar trebui să vă asigurați că toți elevii 

sunt confortabili cu subiectul jocului înainte de a continua cu această secvență. 

● Pasul 1: Introducere în contextul istoric (15 minute) 

Jocul „Call of Duty 4: Modern Warfare” se referă la izbucnirea unui conflict civil, în 

urma unui asasinat politic, într-un județ fictiv din Orientul Mijlociu (gamefabrique.com, 

nd). Povestea implică participarea unor puteri străine, cum ar fi Rusia, SUA și Marea 

Britanie, la politica Orientului Mijlociu, schimbând modul în care evoluează conflictul și 

ducând la alte conflicte. 

 

Chiar dacă locația jocului și personajele principale sunt fictive, evoluțiile politice de-a 

lungul intrigii sale sunt foarte asemănătoare cu războaiele civile reale din regiunea 

Orientului Mijlociu. 

 

Deși jocul a fost lansat în 2007, are multe asemănări cu războiul civil din Siria care a 

izbucnit în 2011. Ar trebui să prezentați elevilor războiul civil sirian înainte de sesiunea 

de joc pentru a-i ajuta să facă conexiuni între „Call of Duty 4: Modern Warfare” și 

evenimente istorice reale. 

 

Un videoclip introductiv despre războiul civil sirian: 

- Războiul din Siria explicat în cinci minute - Youtube: scurt videoclip care prezintă 

cauzele care au dus la izbucnirea războiului civil în Siria. 
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● Pasul 2: Sesiune de joc (60 de minute) 

În această secvență, „Call of Duty 4: Modern Warfare” este folosit pentru a introduce 

noțiunea de război civil elevilor, oferind un mediu de simulare. În timp ce se joacă, 

elevii ar trebui să discute dacă războaiele civile ar putea fi vreodată justificate. 

Jucătorii vor avea ocazia să joace ca personaje din diferite țări, precum SUA și Marea 

Britanie. 

 

Pe parcursul acestei sesiuni de jocuri, elevii ar trebui să identifice principalele cauze 

ale războiului civil. În timp ce se joacă, elevii ar trebui să încerce să înțeleagă 

perspectiva tuturor personajelor, nu doar a celor pe care le înfățișează. 

 

Împărțiți elevii în grupuri de 3-4 și rugați- i să joace jocul. Unii dintre ei vor juca mai 

întâi, în timp ce ceilalți vor observa cum evoluează jocul, iar apoi își vor schimba 

rolurile. 

 

Întrebări pentru observatori: 

- De ce există un război civil în „Call of Duty 4: Modern Warfare”? 

- Puteți identifica asemănări între acest joc și războaiele civile reale despre care 

știți? 

- Poți să numești 5 efecte negative ale unui război civil? 

 

Întrebări pentru jucători: 

- Cum a izbucnit războiul civil? 

- Care este rolul puterilor străine în jocul video? 

- Crezi că jocul este realist? 

- Ți-a afectat acest joc părerea despre războaiele civile? Dacă da, cum? 
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● Pasul 3: Temă de grup (60 de minute) 

În urma sesiunii de joc, elevii ar trebui să fie familiarizați cu noțiunea de război civil și 

cu efectele pe care le are asupra oamenilor. Apoi, fiecare grup ar trebui să scrie un 

eseu pe tema aleasă. Aceasta ar putea face parte și din temele elevilor. 

 

Sugestii pentru subiecte de eseuri: 

- În ce măsură poate fi justificat un război civil? 

- De ce izbucnesc războaie civile? 

- Ce rol joacă puterile străine în războaiele civile? 

- Cum ar putea fi evitate războaiele civile? 

- Analizați principalele considerații etice ale războiului civil. 

● Pasul 4: Discuție de grup (15 minute) 

După ce și-au scris eseurile, toți elevii se vor reuni pentru a discuta dacă un război 

civil este vreodată justificat. 

 

În această discuție de grup, ar trebui să se refere la războiul civil din Siria. Observă ei 

vreo asemănare între războiul fictiv din „Call of Duty 4: Modern Warfare” și războiul 

civil sirian? Care este rolul puterilor străine în războiul civil sirian și ce asemănări au 

identificat cu jocul video? 

 

Deoarece acesta este un subiect oarecum controversat, ar trebui să vă asigurați că 

toți elevii se simt confortabil să-și împărtășească gândurile. 
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