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Unirea forțelor pentru a salva lumea   

 

Etapele anterioare obligatorii 

/ Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Niciuna 

Obiective de învățare Dezvoltarea unei înțelegeri a interculturalității, 

diversității și incluziunii. 

Subiecte (matematică, istorie, 

știință, arte etc.) 

Științe sociale, politică, filozofie, arte 

Vârsta recomandată 10 – 14 ani  

Materiale necesare Laptop, PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch  

Durata secvenței 2,25 ore 

Activitate individuală sau de 

grup Activitate de  

grup (în perechi)  

Cele mai bune practici de 

includere 

Un ghid despre caracteristicile de accesibilitate ale 

Nimeni nu poate salva lumea poate fi găsit aici. 

Producția așteptată Un desen despre diversitate, incluziune și 

interculturalitate 

Abilități dezvoltate (după 

obiectivele de învățare) 

Cooperare, creativitate, imaginație, empatie  

Compararea timpului de joc 

și a timpului de studiu  

Pentru a scurta această secvență, este posibil să le 

arătați elevilor trailerul oficial în loc să țină o sesiune 

de joc. Elevii pot juca apoi jocul video în timpul liber.  

Gama de prețuri a jocului  20-40€ 

https://www.taminggaming.com/en-gb/accessibility/Nobody+Saves+The+World
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Activități de extindere / 

diferențiere  

Acest joc ar putea fi și un joc multiplayer, deoarece 

are o versiune online în care elevii se pot juca 

împreună.   

 

 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

 

Această secvență folosește jocul video Nobody Saves the World, un joc care 

experimentează diverse forme și medii. Progresul în acest joc se bazează pe 

curățarea temnițelor care au adesea forme diferite. Prin urmare, elevii ar trebui să 

permită curiozității lor să prevaleze în timp ce progresează pe parcursul jocului.  

 

În timp ce se joacă, elevii ar trebui să urmărească să salveze „lumea” jocului, dar 

acest lucru nu va fi posibil, deoarece de fiecare dată când reușesc să curețe o temniță 

se va deschide alta.  

 

Jocul video este pe Steam și costă 20,99 EUR. Puteți folosi acest link: 

https://steamcommunity.com/app/1432050/.  

 

 

● Pasul 1: Introducerea jocului video și a subiectului său principal (15 minute)  

 

În Nobody Saves the World, jucătorul joacă rolul Nimeni și se poate transforma în 

diferite forme (adică magicieni, dragoni, animale) pentru a lupta cu inamicii și a curăța 

temnițele. La începutul jocului, Nimeni nu și-a pierdut toate amintirile și, prin urmare, 

jucătorul nu știe cu adevărat cine este Nimeni! Pe parcursul jocului, jucătorul trebuie 

https://steamcommunity.com/app/1432050/
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să încerce să identifice forma potrivită pentru fiecare scenariu și să creeze combo-uri 

puternice pentru a merge mai departe.  

 

Pe măsură ce jocul evoluează, Nimeni nu interacționează cu alte personaje și, chiar și 

atunci când pierde, ele continuă să-și schimbe formele.  

 

Deși este ușor de înțeles practic cum să joci, a obține o imagine completă a ceea ce 

se întâmplă în fiecare temniță ar putea fi puțin mai dificil. Puteți arăta trailerul jocului 

video elevilor dvs. pentru a-i ajuta să înțeleagă interacțiunea dintre formele și mediile 

jocului.  

 

„Nobody Saves the World – Launch Trailer”, https://youtu.be/H_E1RhtzDHM: acesta 

este trailerul oficial al jocului video, servind ca o scurtă introducere în mediul jocului.  

 

În această secvență, elevii încearcă să salveze lumea și, pe măsură ce jocul 

progresează, își dau seama că nimeni nu poate salva lumea de unul singur. Diferitele 

personaje și forme pe care le experimentează ar putea fi creaturi mitice, animale cu 

puteri unice sau obiecte ciudate, dar, cu toate acestea, toate își propun să salveze 

lumea și doar atunci când jucătorul realizează puterile depline ale Nimeni nu poate 

câștiga.  

 

În cele din urmă, această filozofie din spatele Nimeni nu salvează lumea le va permite 

elevilor să discute diferite concepte, cum ar fi diferit, diversitate, incluziune etc.    

 

Ar trebui să le prezentați elevilor aceste concepte. Ce înseamnă să salvezi lumea? 

Este posibil să o faci singur? Suntem toți diferiți unul de celălalt? Ce este diversitatea?  

 

  

https://youtu.be/H_E1RhtzDHM
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● Pasul 2: Sesiune de jocuri în perechi (30 de minute)  

 

După ce ați prezentat subiectul și diferitele concepte elevilor dvs., ar trebui să le cereți 

să joace jocul în clasă. Ar trebui să le reamintiți că pot progresa către noi temnițe fără 

a ucide toți inamicii, dar nu ar trebui să le dai instrucțiuni despre cum să joace.  

 

Elevii vor putea apoi să experimenteze jocul așa cum doresc. Rugați-i să se 

gândească la „diferență”, „incluziune” și „diversitate” în timpul jocului. Nimeni nu 

salvează lumea?  

 

 

● Pasul 3: Crearea propriului desen „Nimeni nu salvează lumea” (în perechi) (1 

oră) 

 

După sesiunea de joc, ar trebui să vă împărțiți elevii în perechi și să le cereți să creeze 

un desen cu titlul „Nimeni nu salvează lumea”. Ar trebui să se simtă liberi să deseneze 

orice doresc, inspirându-se din joc.  

 

 

● Pasul 4: Discuție de grup și debriefing (30 de minute)  

 

În cele din urmă, elevii ar trebui să-și împărtășească desenele unii cu alții fără a 

explica neapărat. Apoi ați putea deschide o discuție în clasă în care își pot împărtăși 

experiența lor în timpul jocului, sentimentele și emoțiile lor, precum și propria lor 

înțelegere a ideii de a salva lumea.  

 

În plus, puteți prezenta Cadrul Belbin pentru roluri în echipă și le puteți explica cum ar 

putea fi diferențiat „rolul echipei” în rolurile Social, Gândire și Acțiune. Acest cadru de 
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rol ar putea ajuta elevii să discute despre propriul lor rol de jucători și să-și schimbe 

ideile. Pentru informații suplimentare puteți căuta aici, 

https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles.  

 

Întrebări care să ghideze discuția de grup:  

- Ce înseamnă să salvezi lumea?  

- Este posibil să salvăm lumea singur?  

- Ce este diversitatea?  

- Cine este diferit?  

- Este lumea noastră incluzivă?  

 

 

  

https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles
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