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Jocurile istorice –   
când toată lumea câştigă... 
 
 

Această formă de prezentare are avantajul de a împărtăşi informaţii istorice într-o 
manieră „jucăuşă” – cu foarte multă distracţie. Înainte de a pune la punct un joc, 
trebuie să fi cercetat subiectul şi să fi găsit materialele necesare pe care să le 
folosiţi în joc.  
 
În general, jocurile pot urmări mai multe strategii: gândiţi-vă ce ar trebui să 
experimenteze jucătorii. O posibilitate este ca participanţii la joc să înveţe ceva 
nou: despre un loc, o anumită perioadă, o personalitate istorică sau un grup de 
oameni. Jocul poate fi organizat şi sub forma adresării de întrebări participanţilor, 
cu privire la anumite date. Atenţie: Dacă nu există nicio şansă ca participanţii să 
răspundă corect la întrebări, ar putea să se plictisească şi să devină frustraţi. Poate 
veţi dori să împărtăşiţi experienţe specifice cu jucătorii – pentru atingerea acestui 
obiectiv, puteţi împărţi sarcini pe care să le efectueze singuri.  
 
 
Sfaturi pentru elaborarea unui joc istoric: 

 

� Gândiţi-vă ce vârstă ar trebui să aibă jucătorii. 
 

� Stabiliţi tipul jocului. Cum ar trebui să fie startul şi care să fie obiectivul 
jocului? Ce etape sunt şi ce se întâmplă la fiecare din ele? Stabiliţi poziţia 
socială/strategică a jucătorilor: pot fi, de pildă, fermieri care trebuie să 
supravieţuiască unui an din lumea rurală de la începuturile modernităţii; pot fi 
împărţiţi în grupuri diferite care să concureze între ele – fermieri, lucrători la 
fermă, proprietari de pământ etc.; pot fi împărţiţi în două tabere conflictuale 
(invadatori şi invadaţi) sau cooperante. Sunt multe decizii de luat: Lăsaţi 
rezultatele cercetării să va inspire.  

 

� Stabiliţi regulile jocului – gradul de dificultate trebuie să se potrivească vârstei 
jucătorilor. Gândiţi-vă ce elemente de joc vreţi să folosiţi, inspirându-vă din 
jocurile existente pe care le cunoaşteţi. Multe elemente pot fi împrumutate 
pentru un joc istoric: cartoane, pioni, cărţi de joc, staţii cu sarcini (de 
exemplu, de mimat, desenat etc.) ş.a.m.d. Imaginaţia voastră trebuie elibera-
tă de limite. 

 

� Realizaţi planşeta jocului şi celelalte instrumente, folosindu-vă şi de elemente 
sau articole (ne)descoperite din trecut – articol vestimentar, casă veche 
(părăsită), bani vechi etc. 

 

� Puneţi pe hârtie regulile şi instrucţiunile necesare pentru buna desfăşurare a 
jocului.  

 

� Realizaţi o „probă”. Jucaţi acest joc între voi, verificând astfel dacă sistemul 
pe care l-aţi gândit funcţionează şi nu are probleme.  
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