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Ce ai fi făcut? 

Etape obligatorii anterioare / 

Cunoștințe anterioare ale1 

elevilor Cunoștințe 

Cunoștințe de bază despre cel de-al Doilea Război 

Mondial. 

Obiective de învățare Dezvoltarea unei înțelegeri aprofundate a 

consecințelor celui de-al Doilea Război Mondial și 

a efectelor psihologice ale războiului. 

Subiecte Istorie, politică, științe sociale 

Vârsta recomandată Toate 

Materialele necesare Laptop sau telefon cu jocul video instalat 

Durata secvenței 150 minute (2,5 ore) 

Activitate individuală sau de 

grup 

Individual sau de grup 

Cele mai bune practici de 

includere 

Dialogurile jocului video sunt simple și există de 

asemenea, subtitrări, astfel încât este ușor de jucat 

pentru elevii cu cunoștințe de bază de engleză. 

Subiectul jocului ar putea fi sensibil pentru copiii 

care au trecut prin război (de exemplu, solicitanți 

de azil, refugiați etc.) 

Producție așteptată Prezentare vizuală despre egalitate, incluziune, 

combaterea rasismului 

Abilități dezvoltate Gândire critică, înțelegere istorică, abilități 

culturale, comunicare, rezolvarea problemelor 

Gama de prețuri a jocului <20€ 
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Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

Această secvență atribuie majoritatea activităților 

ca teme pentru acasă și, prin urmare, durata 

acesteia în cadrul clasei este de aproximativ 30 de 

minute în total. Cu toate acestea, pentru a o 

scurta, puteți sări peste videoclipurile introductive 

și să le cereți elevilor să le vizioneze în timpul liber. 

În plus, puteți, de asemenea, să scurtați (sau 

prelungi) sesiunea de joc. 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

În această secvență pedagogică, elevii vor fi introduși în istoria celui de-al Doilea 

Război Mondial și imediat după război asupra vieții de zi cu zi a oamenilor . 

Elevii vor juca primul capitol al jocului: „Copilul meu Lebensborn”, pentru a înțelege 

consecințele celui de-al Doilea Război Mondial și efectele războiului, în principal 

asupra copiilor. Copiii sunt întotdeauna cele mai inocente victime ale tuturor 

războaielor, dar în cel de-al Doilea Război Mondial, mai mulți copii au fost fie uciși, fie 

orfani decât în orice alt moment al istoriei (Shields & Bryan, 2002). Jucătorii joacă ca 

părinții adoptivi ai unui copil care a făcut parte din programul Lebensborn și trebuie să- 

l ajute pe copil cu nevoile sale de bază, zilnice. Starea de spirit a copilului depinde de 

acțiunile jucătorului și de modul în care acesta își folosește resursele pentru a 

cumpăra ceea ce are nevoie copilul pe parcursul zilei. 

Acesta nu este un joc despre pregătirea mâncării și spălarea unui copil. În schimb, 

este un joc care arată cum bullying-ul, rasismul și xenofobia pot modela viața cuiva și 

care ar trebui să fie rolul familiei în astfel de cazuri. În cele din urmă, acest joc oferă o 

perspectivă asupra vieților copiilor care au trăit al Doilea Război Mondial, bazându-se 

pe mărturii reale și arată cum al Doilea Război Mondial a schimbat lumea pentru 

totdeauna. 
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Notă: acest subiect poate fi sensibil pentru unii elevi, iar jocul poate fi foarte 

emoționant. Deși toate vârstele pot juca, acesta nu este recomandat copiilor foarte 

mici din cauza sensibilității subiectului. 

● Pasul 1: Introducerea subiectului principal (20 de minute) 

Ca o introducere în subiect, puteți întreba elevii ce știu despre al Doilea Război 

Mondial și Holocaust. Cereți elevilor să-și descrie emoțiile atunci când se referă la 

acest subiect și să ghicească cum s-a schimbat viața în anii imediat după război. 

Datorită sensibilității temei și a crimelor inumane care au avut loc în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial, este important să vă asigurați că elevii dvs. se simt confortabil 

în clasă și să subliniați că sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a dus la 

Declarația Drepturilor Omului pentru a asigura că astfel de crime nu se vor mai repeta. 

Evitați să aveți o discuție amplă despre Holocaust și crimele care au avut loc în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial, deoarece acesta ar putea fi un subiect foarte 

sensibil, în special pentru elevii mai tineri. 

 

Pentru o introducere rapidă în efectele emoționale ale celui de-al Doilea Război 

Mondial, le puteți arăta elevilor câteva videoclipuri scurte: 

- Soldatul german își amintește de cel de-al doilea război mondial - Youtube: (10.30 

- până la sfârșit) acest videoclip prezintă experiențele unui soldat german și 

gândurile sale urmând sfarsitul razboiului. 

- Când un fost nazist se întâlnește cu un supraviețuitor al Holocaustului - Youtube: 

acest videoclip arată un fost nazist întâlnind un supraviețuitor al Holocaustului la 

mai bine de 70 de ani după izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. 

 

Copilul meu Lebensborn se referă la o crimă specifică care a avut loc în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, cunoscută sub numele de Programul Lebensborn. 
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Regimul naziștilor a dezvoltat programul Lebensborn pentru creșterea populației 

Germaniei (Holocaust Encyclopedia, 2020). În timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial, programul a inclus răpirea copiilor străini și creșterea lor în maternități private 

(cunoscute sub numele de casele Lebensborn) (ibid.) 

 

Introducere video la programul Lebensborn: 

- Lebensborn. Fabrica nazistă „Super Copii” | Documentar RT - YouTube: acest 

videoclip este o scurtă introducere în programul Lebensborn și explică cum s-a 

schimbat viața acelor copii după sfârșitul războiului. Arată videoclipul cu prudență. 

● Pasul 2: Introducere în jocul video și atribuirea lui ca teme (90 de minute) 

În urma discuției introductive despre 

cel de-al Doilea Război Mondial și 

programul Lebensborn, puteți 

prezenta în clasă jocul 

„Copilul meu Lebensborn”. Acest joc 

video are loc în anii imediat după cel 

de-al Doilea Război Mondial și 

tratează efectele psihologice ale 

războiului asupra copiilor care 

făceau parte din programul Lebensborn. 

 

Jocul video poate fi cumpărat pe steam și costă 6,59€. Puteți folosi acest link: 

https://store.steampowered.com/app/1114070/My_Child_Lebensborn/  

 

Elevii vor fi desemnați să joace primul capitol al jocului ca temă. Rugați-i să ia notițe 

despre ceea ce identifică drept principalele consecințe ale războiului în viața copiilor, 

precum și despre propriile emoții în timpul jocului. 

Image 1: Steam, “My Child Lebensborn”, 

(https://store.steampowered.com/app/1114070/My_Child_Lebe nsborn/) 

 

https://store.steampowered.com/app/1114070/My_Child_Lebensborn/
https://store.steampowered.com/app/1114070/My_Child_Lebe%20nsborn/
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Pentru a pregăti elevii pentru sarcina lor, puteți afișa un videoclip introductiv al jocului 

în clasă: 

- My Child Lebensborn (Game Beyond Entertainment Winner) și Empathy - Youtube: 

acest videoclip se referă la empatia pe care elevii ar trebui să o dezvolte pentru 

personajele jocului. 

 

Pentru a obține o perspectivă mai largă a efectelor războiului asupra copiilor, le puteți 

desemna elevilor să joace jocul video în diferite abordări. De exemplu, unii elevi ar 

putea alege să îi citească copilului o poveste înainte de culcare, alții ar putea prefera 

să se joace cu copilul în timpul zilei. Dacă cineva nu are suficienți bani pentru a hrăni 

copilul, ar aduce asta vreo amintire din război? Care sunt efectele psihologice asupra 

copilului și cum reacționează un părinte când realizează că nu au destui bani pentru a- 

și crește copilul? Scopul general al acestei sesiuni de jocuri este ca elevii să poată 

empatiza cu copilul pe care îl cresc în joc. 

● Pasul 3: Prezentare vizuală (30 de minute) 

După ce au jucat jocul ca parte a temelor, elevii se vor reuni și vor realiza o prezentare 

vizuală despre efectele războiului asupra vieții copiilor. Puteți împărți elevii în grupuri 

de 3-4 elevi. Fiecare elev își poate împărtăși emoțiile în timpul jocului și efectele 

psihologice ale războiului pe care le-a identificat. 

Elevii pot produce fie o prezentare vizuală digitală (de exemplu, folosind PowerPoint 

sau creând un videoclip) sau un poster cu desene și imagini. Scopul acestui exercițiu 

este ca elevii să înțeleagă importanța egalității și a incluziunii și de ce este necesară 

combaterea rasismului în școli. 
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● Pasul 4: Concluzii(10 minute) 

Clasa se va reuni pentru a împărtăși prezentările lor. Puteți cere fiecărui grup să 

explice cum și-a creat prezentările și ce emoții au simțit când au jucat jocul. Datorită 

sensibilității subiectului, este important să folosiți acest timp pentru a verifica cum se 

simt elevii. 
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