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O căutare pentru a ajuta refugiații  

 

Etapele anterioare obligatorii 

/ Cunoștințele anterioare ale 

studenților Cunoștințe 

Cunoștințe de bază despre drepturile omului  

Obiective de învățare Dezvoltarea unei cunoștințe aprofundate despre 

drepturile omului, cu un accent deosebit pe migrație 

și incluziune. Înțelegând războiul și consecințele 

acestuia, elevii vor dezvolta, de asemenea, o 

înțelegere a principalelor nevoi și provocări cu care 

se confruntă refugiații. Această secvență își propune 

să stimuleze empatia și incluziunea.   

Subiecte Științe sociale, politică, istorie 

Vârsta recomandată  15-18 

Material necesar Laptop 

Durata secvenței 3,5 ore  

Activitate individuală sau de 

grup Activitate de  

grup  

Cele mai bune practici de 

includere 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn a fost 

recunoscut drept unul dintre cele mai accesibile 

jocuri video pentru jucătorii surzi sau daltonişti, 

precum şi pentru jucătorii care pot folosi doar o 

mână.  

Producție așteptată Eseu scurt/prezentare în grup  
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Abilități dezvoltate (după 

obiectivele de învățare) 

Cercetare, gândire critică, cooperare, empatie, 

abilități sociale  

Gama de prețuri a jocului 20-40€ 

Activități de extindere / 

diferențiere (la sfârșitul 

secvenței) 

Această secvență ar putea fi combinată cu 

Secvența „Spectator6” din IO3.  

Sfaturi pentru o durată mai 

scurtă 

Pentru a micșora durata, partea de introducere, 

precum și sesiunea de joc, ar putea fi mai scurte. 

Cu toate acestea, este important ca elevii să joace 

cel puțin 1,5 ore de joc pentru a înțelege subiectul 

secvenței. Crearea unei scurte lucrări despre 

migrație de către aceștia este, de asemenea, 

opțională. 

 

 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

 

În această secvență, elevii vor folosi un joc de rol multiplayer online care necesită un 

abonament. Pentru această secvență, elevii se pot abona la versiunea de încercare 

gratuită.  

 

Abonamentul lunar la joc este de 10,99 EUR.  

 

Pentru a vă înregistra pentru proba gratuită, trebuie să vă înscrieți pentru Final 

Fantasy XIV online. Puteți face acest lucru aici: 

https://freetrial.finalfantasyxiv.com/na/?utm_source=google_search. Este necesară 

https://freetrial.finalfantasyxiv.com/na/?utm_source=google_search
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conexiune la internet pentru a juca jocul.  

 

• Pasul 1: Prezentarea jocului video (30 de minute)  
 

În această secvență, elevii vor folosi jocul video online Final Fantasy XIV: A Realm 

Reborn. Acesta este un joc online, multiplayer, în care jucătorii își pot alege și 

personaliza personajul. Final Fantasy XIV are loc într-o lume imaginară – continentul 

Eorzea, care este format din diferite state naționale. Eorzea încearcă să-și revină 

dintr-un război care a condus întregul continent într-o eră a Întunericului și a Frigului. 

Cu toate acestea, amintirile războiului și distrugerile pe care le-a adus nu sunt uitate.  

 

Deși Eorzea și cetățenii săi sunt fictivi, cu forță și magie unice, jocul reușește să arate 

măsura reală în care convingerile politice și religioase interferează adesea cu viața 

oamenilor.  

 

În Final Fantasy XIV, jucătorul își poate alege destinația inițială. Luptele și misiunile 

inițiale pe care jucătorul ar trebui să le îndeplinească sunt diferite, dar povestea 

principală se va desfășura în cele din urmă în același mod. Obiectivul principal al 

jucătorului este să salveze lumea Eorzea de la distrugerea totală și să-și ajute prietenii 

să-și recupereze amintirile din epoca antebelică. Pentru a face acest lucru, jucătorul 

va trebui să finalizeze diverse misiuni.  

 

Una dintre principalele probleme abordate în Final Fantasy XIV este cazul refugiaților. 

Fiecare stat-națiune găzduiește refugiați din statele care au fost distruse în timpul 

războiului. Refugiații au propriile lor scopuri, care ar putea fi să-și revendice pământul 

sau să preia controlul asupra altuia. Unele dintre misiunile jocului sunt de a proteja 

refugiații împotriva atacurilor.  
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Înainte de a atribui o sesiune de joc elevilor, le puteți arăta un videoclip introductiv în 

povestea jocului.  

 

Videoclipuri introductive:  

„FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn – Trailer de lansare”, 

https://youtu.be/dc5HY3KEqug: o scurtă introducere în lumea Eorzea și personajele 

principale ale intrigii.  

 

„FINAL FANTASY XIV „A new Beginning””, https://youtu.be/yhaHhE8R8GY: un 

videoclip care arată consecințele războiului și distrugerea care urmează.  

 

 

• Pasul 2: Jucați jocul video în grupuri (1,5 ore, sesiuni multiple (x6, x12 – 

opțional) 

 

În această secvență, „Final Fantasy XIV: A Realm Reborn” ar trebui să fie folosit cu 

un accent special pe refugiați. Vă puteți împărți elevii în trei grupuri și cereți-le să 

înceapă să joace dintr-un stat național diferit. În timp ce joacă, ar trebui să se 

gândească la ce rezultate ar putea avea acțiunile lor asupra vieții refugiaților. Ar trebui 

să ia în considerare, de asemenea, motivele din spatele luptei și dacă căutările lor ar 

putea duce refugiaților suplimentari.  

 

Întrebări pentru jucători:  

● Cine este un refugiat? 

● Puteți identifica asemănările dintre joc și viața reală?  

● Puteți numi 5 efecte negative ale războiului?  

● Este posibil să salvați Eorzea fără a lupta?  

● Este revoluția întotdeauna justificată?  

https://youtu.be/dc5HY3KEqug
https://youtu.be/yhaHhE8R8GY
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Este recomandat să le cereți elevilor să-și înregistreze emoțiile în timp ce joacă. Se 

simt mulțumiți când câștigă o luptă? Se simt responsabili pentru criza refugiaților?  

 

• Pasul 3: Discuție de grup (30 de minute)  

 

După sesiunea de joc , elevii ar trebui să se refere la experiențele și emoțiile lor atunci 

când joacă pentru a discuta despre război și refugiați. Au identificat elevii vreo 

asemănare între Final Fantasy XIV și realitate? Care este rolul guvernelor într-o criză 

a refugiaților? 

 

Deoarece acesta este un subiect foarte sensibil, ar trebui să vă asigurați că toți elevii 

se simt confortabil să-și împărtășească gândurile.  

 

• Pasul 4 (opțional): O scurtă lucrare despre migrare (1 oră – ca temă)   

 

După ce ați discutat în grup, ar trebui să vă împărțiți din nou elevii în grupuri (aceleași 

grupuri ca în timpul sesiunii de joc) pentru a scrie o scurtă lucrare despre migrație. Ar 

trebui să fie liberi să exploreze migrația așa cum doresc.  

 

Posibile subiecte pe care le-ar putea alege:  

1. Refugiați și război  

2. Drepturile omului și război  

3. Diferite forme de migrație  

4. Migrant vs. refugiat: importanța definiției  
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