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Cuvânt înainte
Stimate cititor, 

Noi (echipa proiectului GATE:VET) am creat această resursă pentru a împărtăși toate 
perspectivele și rezultatele pe care le-am obținut din proiectul finanțat Erasmus+ GATE:VET. 
O selecție variată de contribuții reunește perspective, experiențe și cunoștințe internaționale 
de la practicieni și cercetători în domeniul învățării bazate pe joc (GBL).

Vă invităm să descoperiți mai multe despre aspectele teoretice ale GBL și să vă inspirați din 
diverse conturi despre GBL în practică. Această broșură oferă resurse pentru gândire și legături 
către resurse practice și materiale, pe care le puteți folosi în predarea dvs.
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bine ai venit în manualul nostru LET THEM PLAY (Lasă-i să se joace). Prin „i” înțelegem elevii 
dvs. - a căror motivație și succes de învățare pot fi influențate pozitiv atunci când vă jucați 
la clasă. Jucarea jocurilor se crede, de asemenea, că îmbunătățește socializarea, solidaritatea
 și colaborarea dintre elevii tăi.



...�aflați�mai�multe�despre�acest�lucru�în�
wiki-ul�GATE:VET.

…autorul�se�află�acolo.

…�această�sursă�poate�fi�găsită�pe�lista�
de�referințe�de�la�sfârșitul�cărții.

…�aflați�mai�multe�despre�acest�subiect�
sau�persoană.

Textele nu respectă o anumită ordine și sunteți binevenit (ă) să navigați prin conținut. 
De-a lungul cărții am inclus și detalii despre proiectul nostru GATE:VET și rezultatele 
sale. Scurtele biografii ale tuturor autorilor pot fi găsite la sfârșitul manualului.

[01]
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Înainte de a începe explorarea, am dori să vă oferim câteva sugestii despre 
cum să profitați la maximum de această resursă:



Hibriditate, ludic și pedagogie 
bazată pe jocuri 
Sylvester Arnab

Hibriditate la viteza de nevoie 
Tehnologia și noile modalități de lucru se schimbă 
și avansează într-un ritm rapid, ceea ce face dificilă 
menținerea și continuarea actualizării de către  
sistemele educaționale într-un ritm similar. Pandemia 
reprezintă în continuare o mare provocare pentru 
predare și învățare la nivel global. 
Răspunsul imediat a fost mobilizarea 
învățării digitale online pentru a 
asigura accesul la educație la distanță la  
domiciliu. Tranziția bruscă către  
instruirea oferită de tehnologie a fost 
deconcertantă atât pentru educatori, 
cât și pentru cursanți. Pe măsură ce 
lumea începe să se deschidă, este 
esențial să reflectăm asupra experienței 
de configurare și reconfigurare a experiențelor de  
predare și învățare în diferitele modalități. Au fost la 
viteza de nevoie?
Una dintre principalele provocări generate de această 

schimbare bruscă este dacă experiențele de învățare 
semnificative pot fi încă facilitate pe platformele  
online. Plasând cursanții în centrul agendei, este 
esențial să ne asigurăm că experiențele lor de învățare 
sunt configurate și reconfigurate pe măsură ce și 
atunci când este necesar pentru a sprijini creșterea lor 
în procesul lor de învățare, aliniindu-se la perspectiva 
„învățării hibride“. „Având în vedere perspectivele 
învățării cu viteza nevoii în diferite modalități spațiale, 
contextuale și materiale, precum și combinarea  
acestor modalități, învățarea hibridă propune o 

abordare mai pragmatică și holistică pentru a  
găsi combinația potrivită dintre toate  
modalitățile, indiferent dacă acestea sunt offline 
sau online, digitale sau analogice, pasive sau 
experiențiale, formale sau informale...“[01].
Când educația se amestecă perfect în viața 
noastră de zi cu zi și invers, lumea devine 
cel mai mare loc de joacă pentru explorare, 
experimentare și realizare a sensurilor. Întrucât 
paradigmele pedagogice evoluează continuu, 

ca răspuns la schimbarea peisajelor socio-culturale, 
economice și tehnologice, se așteaptă ca cursanții 
să fie mai autoreglați, mai agenți și mai empatici în  
modul în care își creează și își orientează  
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experiențele de învățare. Pe măsură ce învățarea 
experiențială este adusă în prim plan, educatorii 
sunt acum creatori, agenți și facilitatori ai schimbării, 
atitudinii și aptitudinilor și comportamentului care 
îi pregătesc pe cursanți pentru realitățile lumii de  
mâine.
A patra revoluție industrială se va aștepta, desigur, la 
competențe și capabilități în tehnologiile emergente. 
Cu toate acestea, tehnologiile vor fi în continuă 
schimbare și vor evolua, necesitând astfel o abordare 
mai holistică și mai centrată pe om pentru ca cursanții 
să dezvolte abilități inter și transdisciplinare pentru a 
deveni cursanți activi pe tot parcursul vieții. Elevii vor 
trebui să se adapteze, să inoveze și să fie receptivi 
la lumea în schimbare și să contribuie la economii 
inovatoare și societăți rezistente.
Astfel, educatorii joacă un rol critic în integrarea  
acestor perspective în practicile lor pedagogice, 
întrucât sunt mijloacele directe pentru abordarea 
obiectivelor educației echitabile și incluzive de 
calitate. Educatorii ar trebui să fie împuterniciți să își 
reproiecteze și să își reimagineze practicile, inspirate 
de noi abordări pedagogice. Peisajul educațional va 
continua să se schimbe și să evolueze pe măsură ce 
pedagogia se schimbă de la didactica tradițională la 

mai multe activități practice și de la mai multe activități 
practice la experiențe extrem de conectate[02].

Învățare experiențială prin joc și gameplay 
Educația devine din ce în ce mai experiențială, 
îndepărtându-se de predarea pasivă și convențională 
care pune accentul pe transmiterea informațiilor și 
memorie. Elevii ar trebui să fie implicați în moduri noi  
și creative de a fi și de a face, oferindu-le oportunități 
de a se imagina în siguranță în roluri și situații care  
îi vor ajuta să își contextualizeze învățarea și  
aspirațiile. Învățarea prin realizare include reflecție 
și colaborare[03], favorizarea dialogului activ, a  
abordărilor bazate pe anchetă, creative și centrate 
pe cursant, care pot fi facilitate prin intermediul 
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 care cursanții se pot implica, dezvolta curiozitatea și
 învață de la lume și de la oamenii din jurul lor în moduri

 facilitarea unui proces de învățare, pentru atitudinile
 și comportamentele care trebuie cultivate și pentru
 dobândirea competențelor și capacităților relevante.
 Aspectele experiențiale pot fi realizate prin jocuri
 

 pozitive [p]. Utilizarea practicilor pedagogice ludice
  oferă   astfel  de  mijloace experiențiale  pentru

 
pedagogiei ludice.
Jocul și joaca promovează autonomia și situații pentru



construite / simulate sau realiste și medii asemănătoare 
jocurilor, prin modalitățile spațiale, temporale și 
sociale, permițând cursanților să experimenteze 
diverse scenarii, să își aplice cunoștințele și abilitățile 

cu crescândă în 

 

jocurilor și a gameplay-ului în educație se extinde 
și la utilizarea procesului de proiectare și realizare 
a jocului ca practică educațională. Proiectarea și 
crearea de jocuri și sisteme asemănătoare jocurilor, 
ca activitate la marginea diverselor discipline, este un 
teren fertil pentru a cultiva seturi de minte creative 
și inovatoare, oferind cursanților să învețe cum să 
coopereze fructuos. Crearea de jocuri ca proces de 
învățare empatic și agentic poate stimula competențe 
precum (co) creativitatea, rezolvarea problemelor 
și abilitățile social-emoționale. Atunci când creează 
jocuri pentru abordarea unor probleme sau subiecte 
serioase, cursanții vor fi capabili să aplice cunoștințele 
și abilitățile în mod creativ în rezolvarea problemelor  
și să dezvolte abilități de lucru în echipă și 

 
pentru lărgirea accesului la educație pentru cei 
care doresc să învețe. Jocurile, indiferent dacă sunt 
analogice, digitale sau omniprezente, permit jocul și 
învățarea intenționată și accidentală prin joc. Jocurile 
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educație, deoarece 
jocurile extind și extind ceea ce metodele tradiționale 
de predare ar putea facilita. Pe măsură ce tehnologia de 
jocuri evoluează, pericolul constă în faptul că oamenii 
vor fi foarte entuziasmați și puternic conduși de noile 
oportunități de a-și valorifica didactica și conținutul 
pentru următoarea dezvoltare la modă. Nu este deloc 
nimic în neregulă cu acest lucru. Cu toate acestea, este 
nevoie de o abordare hibridă pentru concentrarea 
asupra experienței care ar beneficia cel mai bine atât 
cursanții, cât și educatorii. Jocurile și gameplay-ul 
oferă informații despre mecanica, dinamica și estetica 
implicării și participării la experiențe care încurajează 
cursanții să acționeze, să ia decizii și să reflecte, 
cultivând o practică de învățare pe tot parcursul vieții 
care îi va ghida în anchetele viitoare.
Cursanților ar trebui să li se ofere, de asemenea, 
opțiunile de a nu doar consuma și experimenta 
pasiv, ci și de a crea conținut și experiențe. Utilizarea 

 
și să reflecteze asupra învățării lor.
Jocurile sunt o activitate acceptată cultural la nivel 
mondial, 

  
procesul  de învățare sunt pe deplin angajați  și 
cufundați într-un proces educațional. Autonomia 
și agenția sunt atribute cheie ale jocului, care este 
o caracteristică a hibridității în educația deschisă 

 
comunicare.
Cursanții   care    experimentează   autonomia   în 

o relevanță 



sunt mijloace valoroase prin care jocul poate fi observat 
și facilitat într-un mod mai obiectiv, ceea ce poate duce la  
un angajament intenționat și semnificativ, precum și 
feedback și reflecție acționabile.

 
învățare și a modului în care cursanții / implicarea sunt 
susținute în cadrul procesului de învățare. Cursanții 
sunt încurajați să-și testeze, să aplice, să itereze și să își 
sporească cunoștințele și abilitățile într-un mediu sigur, 
unde „eșecurile” sunt văzute ca oportunități pentru 
dezvoltarea rezistenței și persistenței. Elevii pot reflecta  
la experiențele lor, pot ajunge la noi concluzii și se pot 
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Hibriditate în joc și pedagogie bazată pe jocuri 
Învățarea hibridă nu este tehnico-deterministă, ci este 
dependentă de experiențele dorite și de contextele lor, 
care sunt esențiale pentru alegerea instrumentelor care 
permit aceste experiențe să se întâmple. Hibriditatea în 
contextul învățării prin abordări ludice  propune 
fundamental o regândire a concepției și contextualizării 
noastre a spațiilor, contextelor și materialelor de 

 
gândi la modul în care ar aplica aceste concluzii în 
participarea civică și în lumea muncii.
Atunci când se utilizează resurse ludice,  
configurarea experienței de învățare trebuie să ia în 
considerare un program complet de „intervenție”. De 



exemplu, pedagogia bazată pe jocuri ca intervenție 
educațională ar trebui să includă reflecții de sine și 
de grup, care îmbogățesc și aprofundează experiența 
de învățare. Educatorii pot facilita dialogurile 
reflexive și discuțiile de grup / dezinformarea pentru 
a spori claritatea și a îmbogăți experiența de învățare  
jucăușă pentru a construi înțelegerea fără instrucțiuni 
directe sau interferențe, promovând sentimentul de 
autonomie și agenție al cursanților. Cunoașterea și 
abilitățile sunt construite, iar un proces de cercetare 
creativă este facilitat prin constructivismul social[05]. 
Constructivismul sugerează că indivizii învață prin 
explorare activă și că învățarea are loc într-un context 
social între cursanți și colegii lor.
Prin traversarea scenariilor de învățare schițate prin 
joc și activități bazate pe joc, cursanții beneficiază 
de transferabilitatea procesului de metacogniție în 
practici în viața de zi cu zi, inclusiv educația formală, 
învățarea informală și interacțiunile sociale. Un  
proces de metacogniție este „... un proces reflexiv, în 
care cursanții își monitorizează și evaluează în mod 
constant progresul în timpul rezolvării problemelor. 
Cursanții pot reflecta dacă nivelul lor actual de 
înțelegere este suficient, apare adesea în cadre  
formale și informale de-a lungul vieții lor”[01], alimentând 

motivația intrinsecă în procesul de învățare. O astfel 
de motivație pentru rezolvarea problemelor se leagă 
adesea de conceptul de „distracție grea”[06], unde 
angajarea cu provocări optime pentru a experimenta 
stăpânirea duce la implicarea pozitivă în activitățile 
de rezolvare a problemelor. Nevoia de competență 
îi determină adesea pe elevi și jucători deopotrivă  
să „caute provocări optime pentru capacitățile lor și  
să încerce în mod constant să mențină și să 
îmbunătățească acele abilități și capacități prin 
activitate”[07].
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Mai multe aici

Spațiile, contextele și materialele pentru a facilita o 
astfel de învățare ar trebui să fie configurate cu viteza 
nevoilor, ceea ce necesită o abordare mai empatică  
în înțelegerea și răspunderea la nevoile cursanților,  
atât educatorii, cât și cursanții navighează prin 
călătoria de învățare. Perspectiva hibridă de învățare 
este esențială aici pentru a oferi permisiunea de 
a experimenta, explora, reflecta și itera direcția 
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 descoperirea  unor  relații  semnificative  între  idei 
abstracte, aplicații practice și valoarea cunoașterii în 
contextul lumii  reale.  Conceptele sunt interiorizate 
prin  procesul  de  descoperire,  consolidare  și 
relaționare.

 

Suntem joc pentru lumea de mâine?
Învățarea hibridă se referă la experiențe conectate 
care contextualizează educația care nu este definită, 
condusă și nici restricționată de tehnologii și / 
sau pedagogii specifice. Este o practică care este 
stabilită într-un mod mai holistic, mai empatic și mai 
incluziv. Nevoile localizate ale cursanților și relevanța 
situațională a abordării ar trebui luate în considerare 
pentru a permite cursanților să aibă autonomie în

 

Perspectiva  hibridă  susține  că  abordările  ludice 
facilitează  și  permit  medii  experiențiale,  creative  și 
exploratorii pentru angajarea cursanților, precum și 
a  educatorilor,  cu  aplicarea  contextelor  din  lumea 
reală  în  procesul  de  predare  și  învățare.  Cursanții  se 
angajează în cercetări practice, modele creative și 
explorare deschisă. 
Utilizarea  jocului  și  a  gameplay-ului  ca  mecanică  a 
învățării  poate  promova  tranziția  de  la  achiziționarea 
cunoștințelor la participare, precum și recunoașterea și  
descoperirea  valorilor  din  experiența  de 
învățare,  care  poate  fi  socială,  culturală, 
economică,  de  mediu  și  așa  mai  departe. 
Configurarea  experiențelor  de  învățare  se  poate 
alinia la aspectele cheie ale învățării din secolul  XXI,
  adică  „a  cunoaște”  (cunoștințe  fundamentale),  „a   
acționa”   (meta   cunoaștere)   și   „a  prețui”  
(cunoștințe   umaniste).   Educația   nu   numai   că  este 
 esențială   pentru   dezvoltarea   cunoștințelor   și 
abilităților,   dar   este   importantă   și   pentru  
cultivarea  atitudinilor   și   valorilor   care   vor   permite 
 elevilor   să  contribuie   și   să   beneficieze   de   un  
viitor  incluziv  și durabil.

 
învățării,  reflectând  caracteristicile  jocului.



gate:vet ProieKt

Scopul principal al proiectului Erasmus+ GATE:VET 
este de a extinde repertoriul metodologic al  
profesorilor din școlile profesionale, oferindu-
le posibilitatea de a-și îmbogăți clasele cu jocuri 
educaționale și de a sensibiliza GBL. Gamificarea 
conținutului didactic și a conceptelor de bază 
pot îmbunătăți succesul în învățare al elevilor.  
Îmbunătățirea experienței de învățare stimulează 
emoțiile pozitive care au un efect benefic asupra 
procesului de învățare.
În acest scop, două platforme (wiki și aplicație) oferă 
o varietate de materiale de instruire pentru crearea 

setărilor de predare gamificate. Aceste platforme  
pot fi utilizate în continuare pentru a explora  
fundalul teoretic al conceptelor și termenilor legate de 
GBL.
Proiectul a dezvoltat, de asemenea, un curriculum 
pentru formarea profesorilor. Îi instruiește cum 
să utilizeze cel mai bine resursele și platformele  
furnizate și apoi să acționeze ca multiplicatori în 
instituțiile lor respective. În plus, a existat o activitate 
de formare a formatorilor care a implicat profesori  
din școlile participante la proiect.
Ca parte a proiectului, o conferință internațională a  

GBL nu poate...
să înlocuiască o lecție bine pregătită, 
deoarece trebuie adaptată cursanților, 
scopului și mediului în care este utilizată. 

GBL poate...
să fie o completare stimulativă și activă la 
lecțiile VET, deoarece poate viza în mod 
specific competențele profesionale trans-
versale (cum ar fi munca în echipă).
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Proiekt GATE:VET - utilizarea GAmification în TEaching în școlile 
VET 



fost găzduită de coordonatorii proiectului AFBB  
în iunie 2021: Conferința europeană despre 
gamificare în educație. Evenimentul virtual a avut  
loc în orașul de colectare și a oferit un spațiu de 
schimb pentru educatori și cercetători interesați 
de toate lucrurile GBL. Unii dintre prezentatori  
au contribuit, de asemenea, la acest manual, 

împărtășind cunoștințele, perspectivele și 
experiențele lor cu teoria și / sau practica GBL.
În cele din urmă, acest manual a fost apoi  
dezvoltat pentru publicare în format tipărit și digital 
pentru a conecta și a profila în continuare principalele 
constatări ale proiectului.
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gate:vet ProieKt
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Akademie für Berufliche Bildung (AFBB, Academia 
pentru Formare Profesională) operează mai 
multe școli profesionale în Dresda, Berlin și Köln 
(Germania). Diferitele cursuri de formare se 
caracterizează printr-o relevanță practică și de 
înaltă calitate și conduc la calificări recunoscute. 
AFBB are o vastă experiență în punerea în 
aplicare a proiectelor finanțate de UE în calitate 
de partener principal și de proiect și, împreună cu 

partenerii naționali și internaționali, a colectat cu 
succes expertiză în crearea de concepte pentru 
modernizarea predării. În acest context, utilizarea 
și integrarea tehnologiilor digitale și a metodelor 
digitale joacă un rol crucial, nu numai pentru 
strategia generală de digitalizare a școlii, ci și  
pentru integrarea rezultatelor și experienței din 
proiectele din acest sector. 

M
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parteneri de proiect
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Numită Universitatea Modernă a Anului din 
Marea Britanie de Times și Sunday Times  
(2014, 2015 și 2016), Universitatea Coventry 
are o reputație de predare și cercetare 

 
complementară, cum ar fi dezvoltarea 
activelor de joc și evaluarea jocurilor.

Petros�Lam
eras�

parteneri de proiect
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excelentă, implicare în afaceri, inovare 
și antreprenoriat. Are o experiență vastă 
în implicarea în Europa, în cercetarea și 
dezvoltarea europeană și o experiență 
recunoscută pe scară largă în desfășurarea 
activității programului-cadru (FP6, FP7, 
Orizont 2020) cu experiență europeană de 
management colaborativ din rolurile de lider 
și parteneri pe Leonardo, Erasmus, INTAS, 

 
învățare la mecanica jocurilor și adoptarea 
abordărilor pedagogice asociate pentru 
a crea unechilibru între divertisment și 
învățare în aspectele jocului. Experiența 

DAPHNE, Socrates, INFO 2000, proiecte 
MLIS, Promise, Erasmus + și EuropeAid.
COVUNI are o experiență substanțială 
în învățarea și predarea bazată pe joc, cu 
accent pe proiectare și dezvoltarea de  
jocuri didactice, adaptarea mecanicii de 



M
aik�A

rnold

Josefin�M
üller

H
elge�Fischer�

parteneri de proiect
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FHD  își  concentrează  strategia  de  cercetare 
atât asupra provocărilor societale, cât și asupra 
structurilor  de  dimensiuni  medii,  ca  forță 
motrice  în  spatele  unei  dezvoltări  sociale 
pozitive. Proiectele de cercetare și transfer ale 
FHD contribuie  în  mare măsură  la  gestionarea 
schimbărilor  structurale  în  lumea  ocupării  forței 
de  muncă  și  se  concentrează  în  special  pe 
sectorul de dimensiuni medii și pe dezvoltarea 
pe  tot  parcursul  vieții  a  cunoștințelor  și 
competențelor individuale.

Fachhochschule Dresden (FHD, Înființată în 2010, 
Universitatea de Științe Aplicate din Dresda este o 
universitate germană privată, aprobată de stat. În 
prezent, există mai mult de 500 de studenți care 
studiază în șapte programe de licență acreditate 
(cu normă întreagă și grade extra-ocupaționale): 
Administrarea afacerilor, Managementul Logisticii, 
Managementul Turismului și Evenimentelor, 
Design grafic, Informatică media / Design media, 
Managementul educației digitale, Managementul 
asistenței  medicale  și  Pedagogie  și  
Management  Social.   



Pionier în formarea digitală în ultimii 10 ani, 
Manzalab combină neuroștiințele, gamificarea 
și noile tehnologii pentru a proiecta și dezvolta 
experiențe imersive și de impact. Datorită 
unei echipe multidisciplinare, care combină 
abilități din jocuri video, inginerie software, 

managementul designului și UX/UI, compania 
cu sediul în Paris și Aix en Provence a reușit 
să livreze peste 200 de proiecte clienților și 
partenerilor, inclusiv 17 proiecte de cercetare 
și dezvoltare axate pe formare și colaborare la 
distanță în medii virtuale.

Stéphanie�Philippe

Valérie�Radelet�

Jazm
in�Zaraik�

parteneri de proiect
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oferă educație generală pentru 

 
cu nevoi speciale, precum și cursuri  
personalizate pentru companii. VUC 

 
acestora de a-și îmbunătăți propria viață. 
Acordăm o pondere dezvoltării și cooperării 
internaționale, oferind competențe 
educaționale și profesionale la un standard 
ridicat.

M
aria�Storm

-H
olm

parteneri de proiect
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 adulți, 
examinare pregătitoare superioară, educație 
pregătitoare pentru adulți (abilități de bază) și 
mai multe programe speciale pentru cursanții 

VUC Storstrøm este un centru de educație 
pentru adulți și o instituție autonomă aflată 
în subordinea Ministerului Educației. VUC 
Storstrøm    

 
educației pentru adulți. Prin educație, dorim 
să consolidăm implicarea activă a tinerilor 
și adulților în societate și a oportunităților 

Storstrøm 
este o școală hibridă cu tehnologie modernă  
de învățare și acoperă cea mai mare parte
 a educatie din Danemarca în sectorul 

VUC Storstrøm are experiență în rolul de 
partener și partener principal în proiecte 
internaționale, cum ar fi programele CE, 
proiecte de rețea daneze, proiecte de 
dezvoltare regională și dezvoltarea și 
implementarea Global Classroom, conceptul 
nostru de învățare câștigător al premiului 
USDLA. Prin aceste proiecte și activități, VUC 
Storstrøm are experiență în facilitarea digitală 
a predării, întâlnirilor și seminariilor.
Ca parte a strategiei de dezvoltare la VUC 
Storstrøm, lucrăm cu jocuri în educație pe mai 
multe niveluri, de la formarea abilităților de 
bază până la nivelul pregătitor superior sau 
liceu. Am dezvoltat propriul nostru sistem de 
management al învățării gamificate, Global 
Academy, pe care îl folosim atât într-un cadru 
școlar tradițional, dar și într-un mediu de 
formare a companiei.



Ioan�Caulea

Florin�Ilincăi

parteneri de proiect
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Colegiul Național „Nicu Gane“ din Fălticeni este un 
liceu teoretic înființat în 1870. În prezent, există 
aproximativ 1200 de studenți care studiază în 
următoarele domenii: Informatică (partea VET a 
școlii – aproximativ 600 de studenți), Științe ale 
Naturii, Limbi Moderne și Științe Sociale. CNNG 
este un liceu acreditat ECDL pentru studenții 
fălticeneni și are o academie locală CISCO. Un 
obiectiv strategic al Planului de Dezvoltare 
Instituțională este pregătirea absolvenților pentru 
cerințele societății informaționale, în special 
pentru utilizarea noilor tehnologii. CNNG este 
implicată în mai multe proiecte Erasmus+ (proiecte 
de mobilitate și proiecte de parteneriat strategic).



Elementul central al cercetării noastre[08] este 
presupunerea că aplicarea caracteristicilor GBL sau 
gamification trebuie luată în considerare din cel puțin 
două perspective. Pe de o parte, este important să se 
utilizeze principii pedagogice validate și fundamentate 
empiric sau metode pedagogice sau metode de 
predare și învățare cu suporturi digitale. În studiul 
prezentat, acestea au fost, de exemplu, principiul 
Jigsaw[09] și efectul de memorie de lucru colectiv[10] [11]. 
Pe de altă parte, aceste abordări trebuie să găsească, 
de asemenea, echivalenți adecvați în proiectarea 

jocurilor. Nu numai că interacțiunea socială este un 
mecanic de joc popular[12], dar și abordarea Jigsaw (în 
sensul informațiilor și abilităților distribuite) este foarte 
populară în multe jocuri. Este important să căutați 
abordări similare în practică și să le implementați acolo 
unde este posibil. 
Numărul de studii de înaltă calitate pe tema GBL este  
în continuă creștere. Studiile meta-analitice, care 
clasifică efectele constatate, arată deja indicații 
promițătoare ale criteriilor care trebuie luate în 
considerare atunci când se utilizează GBL. Aceste 

GBL nu poate...
să fie aplicat ca o soluție generală pen-
tru tot conținutul de învățare și, de 
asemenea, nu este „automat” mai po-
trivit decât alte medii de învățare.  

GBL poate...
să fie o extindere extrem de eficientă a mediilor 
de învățare existente. GBL poate transmi-
te structuri de cunoaștere complet noi. 

Descoperiri recente și evoluții viitoare în cercetarea GBL
Steve Nebel

Cercetarea trebuie aplicată treptat altor mecanici de joc și principii de instruire. Este important să stabiliți condițiile 
respective pentru succes, potențial și limitări.
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cunoștințe sunt obținute în mod ideal în 
eșantioane largi și aleatorii pentru a genera 
rezultate cât mai cuantificabile. În viitor, va 
apărea însă o altă întrebare: Care este cel 
mai bun mod de a învăța cu GBL, nu numai în 
principiu, ci și de la caz la caz? Ce caracteristici 
de proiectare sunt în general utile și ce 
mecanici sunt potrivite pentru preferințe și 
caracteristici extrem de individuale? Există 
condiții în care efectul este inversat de la 
efectul dovedit (de exemplu, o aversiune față 
de anumite mecanisme, lipsa competenței 
media)? Mai mult, ce rol joacă condițiile 
socio-culturale? Psihologia educațională sau 
de instruire abordează din ce în ce mai mult 
modul în care materialele de învățare digitale 
pot fi adaptate individului[13] [14]. În consecință, 
ideile obținute trebuie aplicate și în  
domeniul cercetării GBL. Aceasta este o 
abordare care nu este încă urmărită suficient 

de energic[15]. În același timp, jocurile video 
au deja o lungă istorie de personalizare. 
Nu numai orientate de utilizator (de 
exemplu, interfețe grafice de utilizator 
personalizabile), ci și dintr-o perspectivă 
media (de exemplu, niveluri de dificultate 
adaptive) pot fi identificate numeroase 
exemple. Combinarea acestei expertize 
cu cunoștințele de psihologie ar putea 
dezvolta semnificativ GBL. Probleme 
precum accesibilitatea, incluziunea și 
echitatea educațională ar trebui luate în 
considerare, astfel încât această dezvoltare 
să beneficieze toți cursanții. În cele din 
urmă, pe parcursul procesului descris, 
adaptivitatea s-ar putea stabili ca un alt 
avantaj cheie al acestei abordări. În acest 
scop, profesorii ar trebui să acorde atenție 
caracteristicilor individuale ale utilizatorilor 
și să articuleze necesitatea unor mijloace  
de învățare adecvate.
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Utilizarea elementelor de joc poate fi asociată cu 
o varietate de riscuri și efecte secundare, de ex. 
manipulare, demotivare, încurajare pentru a arăta 
comportament numai atunci când este recompensat, 
înlocuirea motivației intrinseci prin eforturi pentru 
recompense extrinseci, optimizarea jocului în loc de 
concentrare asupra sarcinii și divulgarea sporită a 
informațiilor. 
Conștientizarea posibilelor efecte negative ale 
gamificării este importantă în mai multe moduri 
în contextul predării și învățării. Profesorii care 

folosesc mecanica jocului pentru a-și face scenariile 
motivaționale trebuie să știe că aspectele pozitive nu 
sunt garantate și se pot transforma în opus, de ex. un 
scenariu de predare gamificat poate duce la distrugerea 
sau distragerea atenției elevilor dacă jocul și contextul 
de învățare nu sunt suficient aliniate. Elevii trebuie să 
fie conștienți de consecințele negative ale gamificării 
pentru a le împiedica să intre într-un flux care îi  
distrage atenția de la obiectivul real de învățare sau 

Gamification’s Dark Side Horizon
Matthias Heinz

În mod surprinzător, elementele de joc cele mai asociate cu efecte negative în educație sunt, de asemenea, cele 
care sunt utilizate cel mai mult: Clasamente, Insigne și Puncte. Elementele de joc care sunt destinate să motiveze 
se pot demotiva. 

GBL nu poate...
în general să fie declarate pozitive, deoarece există 
o parte strălucitoare, gri și întunecată a gamificării. 
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GBL poate...
schimba lucrurile într-un mod bun 
sau rău, care pot fi intenționate sau 
neintenționate, de ex. susține și 
manipulează, motivează și demotivează. 

 
chiar provoacă efecte (de ex. invidie, frică) care 
împiedică procesul de învățare.



Studiile privind gamificarea se referă 
în principal la evaluarea proiectelor 
individuale și a rezultatelor pozitive 
ale acestora, fără a examina critic 
posibilele riscuri și efecte secundare[16] [17].  
Răspunsul la întrebarea despre ce riscuri și 
efecte secundare pot fi asociate cu utilizarea 
gamificării este crucial pentru decizia dacă și cum 
este utilizată gamificarea. Astfel, studiul urmează 

 
cercetare pentru o analiză ulterioară.  

17 publicații relevante au fost 
identificate în trei etape, care se referă 
la termenul DSoG. Acestea au fost 

publicate în anii 2015-2020. În cadrul 
acestor publicații sunt declarate multe  

riscuri și efecte secundare, care ar putea fi 
cauzate de gamificare. Într-o discuție de grup 

între angajații cu experiență în domeniul învățării 
bazate pe jocuri, aceștia au fost repartizați la  
categoriile formate în comun comportament,  
motivație, intenție, performanță, date și emoție. O 
prezentare generală sensibilizează profesorii la 
posibilele riscuri și efecte secundare, astfel încât să  
fie luați în considerare înainte de a juca. Pentru a 
răspunde la a doua întrebare, termenii alternativi au 
fost grupați. Acestea variază de la efecte negative, 
consecințe, rezultate și impacturi la implicații și 
probleme, precum și alți termeni alternativi DSoG  
care nu pot fi grupați în continuare. Aceste cuvinte  
cheie potențiale vor fi utilizate într-o căutare 
cuprinzătoare viitoare a riscurilor și efectelor  
secundare în afara DSoG.
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dezideratul cercetării că ar trebui explorate
 potențialele  efecte  negative,  sau  nepreferate  
ale  gamificării[16].  În  acest  scop,  este imperativ să

 termeni  alternativi  există.  DSoG  este  accesibil

ne  uităm  la  așa-numita  parte  întunecată  a  
gamificării  (DSoG)  întrebând  ce  riscuri  și  efecte 
secundare  sunt  menționate  în  acest  context  și  ce
 
printr-o revizuire a literaturii cu scopul de a identifica 
orizontul posibilelor riscuri și efecte secundare ale 
gamificării. O altă întrebare are ca scop identificarea 
cuvintelor cheie necesare privind decalajul de 



Învățarea ar trebui să fie distractivă și utilizarea 
activităților de învățare bazate pe jocuri în clasă  
poate fi ușoară. Așa cum arată multe articole din  
acest manual, jocurile pot îmbunătăți experiența de 
învățare, pot crește motivația elevilor și jocul poate 
funcționa ca o activitate de învățare  
activă. Astfel, poate fi benefic să se 

Prin urmare, am dezvoltat o platformă în care  
profesorii au posibilitatea să găsească materiale 
didactice bazate pe jocuri, să le dezvolte și să le  
adapteze la nevoile lor și apoi să le folosească în  
propriile lecții. Definițiile teoretice și explicațiile 

conținutului teoretic al jocului sunt 
legate de o varietate de exemple  
practice. În plus, utilizatorii pot 
interacționa între ei pe platformă 
adăugând comentarii sau întrebări 
la intrările existente și împărtășind  
propriile idei cu alți profesioniști din 
domeniul educației. Wiki conține deja 
câteva resurse interesante, care pot fi 
utilizate imediat.

Apropo, intrările și resursele pot fi adăugate în orice 
limbă și avem deja resurse în franceză și germană. 
Extensia de browser Google Translate poate fi  
utilizată pentru a traduce wiki-ul nostru în mai mult 
de 50 de limbi. Invităm pe toți cei interesați de GBL  
să creeze, să partajeze și să comenteze resursele 
furnizate pe wiki-ul nostru!

GATE:VET Wiki – O platformă pentru concepte și idei GBL 

gate:vet ProieKt
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includă unele materiale și activități 
gamificate în practica didactică, având 
în vedere că sunt aplicate principiile 
teoriei GBL, dar profesorii si-ar fi putut
 pune întrebări de genul: Ce este cu toți

 
  

acești termeni și teorii?   Am timp să-mi 
dau  seama de asta? Credem că își pot 
înfrunta cu siguranță întrebările  și  necesită  mai  
puțin  timp  decât  s-ar crede.  Cu GATE: VET,  vrem
 să  sprijinim  profesorii  din  școli  în  extinderea 
repertoriului lor metodologic.

 
Vrem să  le  arătăm cum își  pot  îmbogăți  activitatea  - 
de  la  introducerea  activităților  de  învățare 
gamificate  în  practica  lor  de  zi  cu  zi  până  la 
dezvoltarea unor jocuri didactice elaborate.



Mai multe aici

gate:vet ProieKt
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Constatările cheie au fost că percepțiile profesorilor 
despre GBL au fost variate, de la păstrarea  
cunoștințelor în memorie și ajutarea elevilor să 
înțeleagă subiectul până la abordarea unui obiectiv 
de învățare și dezvoltarea competiției constructive. 
Abordările cadrelor didactice de a utiliza un hub GBL  
se întind de la căutarea conținutului și descoperirea  
GBL pentru utilizare creativă până la crearea 
comunităților GBL. Perspectivele cercetării pot fi 
aplicate în practică prin utilizarea cartografierii între 
percepțiile profesorilor despre GBL și abordările 
privind utilizarea unui hub GBL ar încuraja proiectarea 
și clasificarea conținutului GBL pentru a se alinia cu 
practica reală a profesorilor, cea mai semnificativă 
și relevantă pentru ei. Un studiu interesant ar fi să 
se bazeze pe aceste descoperiri preliminare și să se 

identifice percepțiile și dimensiunile care ar fi incluzive 
și structurate ierarhic, delimitând un set mai dezvoltat 
de percepții și abordări GBL, împreună cu influențele 
lor. Limitările apar din studiul nostru în ceea ce privește 
natura sa specifică contextului, care ar putea să nu fie 
generalizabile pentru alte contexte. Cu toate acestea, 
prin faptul că a dezvăluit, percepțiile profesorilor 
despre GBL sunt esențiale pentru o mai bună înțelegere 
a abordărilor de utilizare a GBL, care la rândul lor ar 
informa proiectarea sistemelor și resurselor GBL.
Profesorii ar fi dornici să înțeleagă mai întâi ce  
înseamnă GBL pentru ei și cum se conectează cu 
concepțiile, strategiile și procesele lor de predare. 
Rezultatele studiului nostru au arătat că profesorii 
aveau concepții variate despre GBL, de la ajutarea 
elevilor să se înregistreze și să păstreze cunoștințe 

Petros Lameras

Care sunt experiențele profesorilor de utilizare a GBL și cum influențează astfel de experiențe practica?
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Dotarea unui centru de învățare bazat pe jocuri pentru 
sustinerea   predării și învățării: proiectare, configurare și 
percepții din perspectiva profesorului 



de profesori GBL ar atenua provocarea de a găsi 
modalități de a utiliza cel mai bine GBL. GBL  
este mai mult decât un set de instrumente, strategii 
sau caracteristici, este vorba despre încurajarea 
creativității, abilitării, rezilienței și situarea învățării 
într-un context. În acest scop, am creat o cartografiere 

a concepțiilor profesorilor despre 
GBL cu abordări ale predării 
GBL. Tabelul de mai jos ilustrează 
cartografierea dintre concepții și 
abordări în ceea ce privește oferirea 
unei paradigme a modului în care 
diferite temeiuri conceptuale 
pot rezona cu implementările 
GBL efective. Pentru a sprijini 
descoperirea conținutului GBL 
pentru utilizare creativă, profesorii 
pot prelua jocuri bazate pe 

conținut și sarcini gamificate care ar inspira modul 
de reprezentare și vizualizare a conținutului în mod 
creativ. Se pot forma comunități GBL în jurul diferitelor 
moduri de reprezentare, vizualizare și evaluare a 
conținutului GBL. În tema B, accentul se pune pe 
înțelegerea subiectului, prin urmare, căutarea de GBL 
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care astfel de resurse ar putea fi  reutilizate și
 prin   urmare   dezvoltarea   unei   comunități   

nevoie de îndrumare și sprijin cu privire la modul în 

și să dobândească înțelegerea subiectului până la 
dezvoltarea unui sentiment de competiție și atingerea 
unui obiectiv de învățare în joc. Aceste concepții 
variate pot fi mapate cu abordări de predare GBL de la 
căutarea și accesarea conținutului GBL și descoperirea 
resurselor GBL pentru utilizare creativă până la crearea 
comunităților GBL. O comunitate 
bazată pe GBL este cheia pentru a 
ajuta profesorii să conștientizeze 
și să dezvolte o concepție pentru 
GBL. Învățarea de la alții, partajarea, 
adaptarea și reutilizarea 
activităților și conținutului GBL, 
precum și furnizarea de feedback 
cu privire la modelele GBL, 
caracteristicile și mecanismele de 
implicare pot pregăti calea pentru 
un sprijin mai comunitar pentru 
dezvoltarea și formarea GBL. Un centru online pentru 
ca profesorii să găsească și să recupereze cu ușurință 
conținut GBL  este util. Desigur,  profesorii  ar   avea  



bazate pe aplicații și jocurile conștiente de context ar 
permite utilizarea GBL pentru semnificații complexe. 
Descoperirea resurselor GBL pentru utilizare creativă 
poate cuprinde planuri de lecții de reutilizare și  
simulări gamificate cu scenarii bazate pe probleme. 
Dezvoltarea comunității ar transmite aspecte GBL în 
jurul aplicării teoriei în practică. În tema C, asocierea 
obiectivelor de învățare în GBL este în prim-planul 
experienței participanților. Căutarea unor rezultate 
de învățare care să permită o gamificare ar permite 
profesorilor să aloce obiective de învățare GBL. 
Descoperirea GBL pentru utilizare creativă poate fi 
sub formă de mapare a obiectivelor cu șabloanele 

GBL. Comunitățile în jurul modului de proiectare 
și reprezentare a obiectivelor în GBL ar ajuta la  
proiectarea valorilor obiectivelor. În tema D, accentul 
este pus pe competiția constructivă ca proces de 
instigare la progres și mecanisme de colaborare pentru 
dezvoltarea învățării. Căutarea GBL competitive ar 
evidenția elementele competitive și colaborative ale 
percepției. Descoperirea conținutului GBL pentru 
utilizare creativă ar putea fi în jurul șabloanelor de 
colaborare în proiectarea jocurilor. Construirea 
comunității pentru susținerea GBL ar ajuta la 

GBL poate...
să ofere un proces și o abordare pedagogică 
a învățării și predării în moduri ludice 
și bazate pe context. GBL se referă la 
activități, autodirecție și dobândirea 
unei perspective ludice a învățării.
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GBL nu poate...
înlocui esența învățării și predării formale, care are 
rezultate specifice de învățare, evaluare și feedback. 
și nu poate fi aplicat în toate situațiile de învățare, 
tuturor elevilor și în toate domeniile și subiectele. 
Profesorii trebuie să știe cum învață elevii lor și cum 
ar trebui concepută învățarea pentru a fi 
transformată într-o activitate GBL. 

proiectarea 
GBL creativ pentru promovarea concurenței și a 
colaborării.



Un ecosistem pentru 
utilizarea tehnologiilor 
imersive în educație
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Alocarea teoriei GBL în 
practică



ȘANSĂ

joc

zaruri

noroc

victorie

oportunitate

PUZZLE

bucată

masa

mecanic de joc

rezolva

imagine

ICEBREAKER

activitate

scurt

încălzire

Polul nord

introducere

CHALLENGE

acceptare

Iron man

competitie

țintă

dificultate

COLABORARE

împreună

muncă în grup

comunitate

aliat

suport

cuvântul interzis

joaca

carduri

tabu

cuvinte

explica

Vă rugăm să consultați wiki-ul nostru pentru o explicație mai detaliată despre cum poate fi 
creat acest joc și diverse exemple despre cum poate fi folosit cel mai bine în clasă.

Copiați și tăiați

GBL în practică 
 
Cuvântul interzis
„Știți acest joc. Este o [activitate distractivă] pe care o poți [realiza] cu elevii tăi în clasă. 
Poate fi util pentru studenți să își perfecționeze cunoștințele despre anumiți termeni. O 
persoană trebuie să [descrie] un termen fără a folosi niciunul dintre cei cinci [termeni] 
enumerați mai jos.”

JOC 



JOCURI DE EVADARE

cameră

încuiat

puzzles

colaborare

indicii

ANALOG

digital

școală veche

blended

față-în-față

technologie

short

online

telefon mobil

conținut

activitate

FEEDBACK

criticism

a  da

opinie

performanță

după

BINGO

grilă

numere

bile

noroc

corect

MEME

pictura

amuzant

social media

popular

pisici

COD

text

programare

html

website

limbaj

SIMULARE

scenariu

interacțiune 

virtual

real

test

RECOMPENSE

premiu

motivare

insignă

puncte

succes

învățare

educație

neconventional

joc

motivare

JOC DIDACTIC

MICRO LEARNING



Jocul este din ce în ce mai proeminent în societatea 
noastră; iar gamificarea - adică utilizarea elementelor 
de joc în contexte non-joc - a devenit o practică 
obișnuită în multe contexte. Cu toate acestea, reflecția 
științifică dezvăluie din ce în ce mai mult limitele 
conceptului. Pe de o parte, apar efecte secundare 
nedorite ale gamificării (Dark Side of Gamification) și, 
pe de altă parte, devine clar că aplicarea gamificării în 
educația de zi cu zi și în afaceri este eficientă numai 

Helge Fischer

Jocul este un concept care poate fi aplicat în diferite contexte antreprenoriale și / sau educaționale. 

GBL nu poate...
să se limiteze la utilizarea instrumentelor și 
metodelor, dar trebuie să ia în considerare 
experiența cursanților și componența grupului. 

GBL poate...
să fie eficient numai dacă cadrul socio-cul-
tural din lecție o permite, adică elevii pot 
acționa liber ca într-o situație de joc. 
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Instrument vs. Cultură. Relația dintre joc și gamificare în 
educație

dacă contextul socio-cultural o permite. Aceasta 
atrage atenția asupra conceptului de jucăuș. Discuțiile 
academice despre ludicitate au fost reînviate recent, 
în special în cercetarea organizațională, datorită 
cererii de noi forme organizaționale care promovează 
agilitatea, reziliența și auto-organizarea în contextul 
transformării  digitale. Jocul  este baza gamificării  și 
schimbă concentrarea cercetării de la instrumente la 
aspectele socio-culturale ale jocului.



Jocurile au un efect pozitiv asupra motivației de 
învățare, pot crea flux și pot contracara frustrarea 
sau plictiseala. Eșecul este acceptat ca „parte a 
jocului” și oferă impulsul pentru noi încercări. La nivel 
cognitiv, jocurile pot preveni supraîncărcarea, pot 
promova transferul de cunoștințe prin încorporarea 
informațională situațională și narativă sau pot  
acomoda diferite stiluri de învățare prin adaptivitate. 
Discursul pedagogic despre GBL și gamificare în 
învățare este puternic limitat la utilizarea jocurilor, 
elementelor și instrumentelor de joc în situații de 

predare și se concentrează 
mai puțin pe încadrarea 
socio-culturală a jocurilor. 
Jocurile sunt, de asemenea, 
formate organizaționale 
și interactive în care se 
manifestă practicile sociale. 
Aceasta înseamnă că  
jocurile nu rezultă automat 

din integrarea insignelor, punctelor și clasamentelor,  
ci sunt facilitate de contextul socio-cultural. 
Osterweil[18] definește cele patru libertăți de joc 
(libertatea de a eșua, libertatea de a experimenta, 
libertatea de efort și libertatea de a schimba 
identitățile) ca o condiție prealabilă pentru jocul 
organizațional. Warmelink[19] merge chiar mai  
departe în explorarea caracteristicilor culturilor 
organizaționale ludice, examinând comunitățile 
de jocuri online din punct de vedere al teoriei 
organizaționale și derivând următoarele  
caracteristici ale ludicității: CONTINGENȚĂ, 
EGALITATE, CONVIVIALITATE, MERITOCRAȚIE, 
AGILITATE și DURABILITATE. Cerințele pentru 
proiectarea scenariilor de predare bazate pe joc pot  
fi derivate din această cercetare. Prin urmare,  
educatorii ar trebui să se concentreze pe contextul 
situației de predare și învățare înainte de utilizarea 
GBL și să se asigure că educația ludică poate fi 
experimentată de către participanți. 
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Re: construction* - Un început motivant și de succes în studierea 
ingineriei
Anna Seidel, Franziska Weidle, Claudia Börner

Cum pot elevii să fie entuziasmați de inginerie și, în același timp, cum poate fi facilitată învățarea durabilă folosind 
jocuri? 

În 2018, proiectul a început cu întrebarea cu privire 
la modul în care elevii pot fi conștienți și pregătiți 

bazată pe jocuri (GBL) este deosebit de potrivită  
pentru a aborda aceste provocări, deoarece combină 
elemente precum vizualizarea contextelor, sarcini 
practice relevante, microînvățare și practică, creând 
experiențe de învățare bune, învățare socială și 
recompense. 

*Proiectul este finanțat de Fondul Social European (FSE) și 
de landul Brandenburg prin Ministerul Științei, Cercetării 
și Culturii al landului Brandenburg.
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pentru conținutul ingineresc. Ca provocări deosebite, 
am identificat lipsa de imaginație, opțiuni de soluții 
variate și volumul mare de muncă în mecanica 
inginerească (un subiect de bază în inginerie), într-un 
chestionar aplicat pe 150  studenți ingineri. În plus, în 
literatura de specialitate se remarcă și gradul ridicat de 
abstractizare a conținutului și tranziția uneori dificilă 
de la predarea școlară la cea universitară. Învățarea 

GBL poate...
promova învățarea individuală, indepen-
dentă de timp și de loc, precum și motivația
 pentru un subiect atunci când acesta 
este adaptat nevoilor grupului țintă.

GBL nu poate...
să fie aplicat cu succes fără a-l adapta la nevoile 
grupului țintă și fără a le situa  în mod coerent 
într-un context de predare / învățare.
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Interviuri, chestionare și teste de joc cu grupul țintă 
au fost realizate în fiecare fază de dezvoltare pentru a 
asigura o potrivire bună a jocului de învățare cu nevoile 
cursanților. Când am creat conceptul de joc, am fost 
ghidați de teorii științifice, cum ar fi modelul de intrare-
proces-ieșire[20] sau „Bazele GBL”[21].
Profesorii pot folosi elemente GBL ca pregătire 
pentru învățare, urmărire sau în timpul lecțiilor. În 
ceea ce privește construcția, postăm videoclipurile de 
învățare separat pe YouTube și încărcăm toate celelalte  
materiale pe platforma de învățare Moodle, astfel 
încât conținutul de învățare să poată fi aplicat și în alte 

contexte. Pentru ca profesorii să afle despre jocul de 
învățare, ne angajăm activ în relații publice, participăm 
la conferințe și menținem un schimb plin de 
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viață cu cele 
două școli partenere și o rețea de profesori universitari.
În prezent, finalizăm proiectul. Acum sunt testate și 
îmbunătățite doar erorile legate de conținut și gradul 
de utilizare.Din noiembrie 2021, re: construction va face
 parte din proiectul Teach&Play, care se va concentra
 asupra modului în care jocul poate fi încorporat în 
contexte formale de predare / învățare și modul în care 
profesorii pot fi sprijiniți cu materiale suplimentare 
pentru a încorpora conținutul jocului în lecțiile lor.



folosi un blog și ca mediu de învățare o clasă. Jocul 
sugerează combinații antrenante ale căror niveluri 
variază de la scăzut la angajament ridicat. Sunt date 
multe scenarii și etape. Jucătorii trebuie să selecteze 
o combinație pentru a evolua în joc, oferind răspunsuri 
corecte. Alegerea combinației depinde de obiectivele 
pedagogice ale scenariului. La fiecare etapă apar scorul, 
rezultatele și comentariile.

GBL în practică 
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STEAM - Un joc didactic pentru a instrui experții în
 multimodalitatea avansată

Jocul  online  STEAM  este  un  joc  didactic 
conceput pentru a instrui experți în multimodalitate 
avansată.  Jucătorii  trebuie  să  selecteze  răspunsuri  în 
timpul unei discuții. Numărul de răspunsuri corecte 
oferă acces la anumite modalități. Știind că fiecare
 modalitate combină o strategie, un instrument și 
un  mediu  de  învățare.  Pentru  a  da  un  exemplu,  o 
strategie  poate  fi învățarea  colaborativă,  pentru  un 
instrument se poate 
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Jocuri de evadare pot fi folosite pentru a explora o 
gamă largă de subiecte cu elevii într-un mod diferit. 
Majoritatea scenariilor Escape Room încep cu o  
poveste de fundal. Cazul prezentat mai jos include un 
scenariu care vă permite să exersați principiile de bază 
ale unui Escape Room cu colegii dumneavoastră, astfel 
încât aceștia să devină experți în multimodalitate.

Poți folosi următoarea poveste de fundal pentru a în-
cerca jocul în colegiu: 
Mary, elevii tăi s-au plâns de metodele din vechea ta 
școală la administrația liceului Charles Darwin, care îți 
cere explicații. Decizi să desfășori cursurile următoare 
în mod diferit pentru a le oferi elevilor tăi zâmbetul 
prin aplicarea principiilor multimodalității. Nu este o 
chestiune ca aceștia să păstreze o imagine proastă a 
acestor prime cursuri. Mai rău încă, ei părăsesc locul. 

Dar mai întâi trebuie să vă asigurați poziția prezentând 
o combinație de modalități de angajare cu scenariul de 
implementare corespunzător la ședința administrativă 
desfășurată în 45 de minute. O combinație constă dintr-
un instrument, o strategie și o locație. Trebuie să le 
găsești pe toate în cameră. Când le obțineți, identificați 
potrivirea perfectă între combinația potrivită și  
scenariul potrivit pentru a ilustra alegerea dvs. și 
pregătiți interviul cu personalul administrativ.

Te-ai mai confruntat cu această situație? Nu vă panicați! 
Colegi mai experimentați s-au oferit să vă sfătuiască. 
Organizați-vă timpul și lucrați în grupuri pentru a 
gestiona această situație înainte de expirarea timpului. 
Nu uita că în 45 de minute destinul tău va fi stabilit. Dar 
va fi bine! Să aveți un antrenament bun!
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GBL în practică 

STEAM Escape Room - O adaptare  a jocului STEAM 



Kitul complet STEAM Do It Yourself (DIY) vă oferă toate materialele de care aveți nevoie pen-
tru a crea propriile scenarii individuale Escape Room pentru elevii dumneavoastră.
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Proiectarea narațiunii în jocurile educaționale
Theresia Zimmermann

În ce măsură povestirea (interactivă) poate contribui la o experiență de învățare captivantă?

GBL nu poate...
să fie un substitut adecvat pentru învățarea sarcinilor 
manuale. Cu toate acestea, învățarea bazată pe jocuri 
poate fi folosită pentru a încerca mai întâi sarcinile ma-
nuale periculoase într-un mediu sigur de jocuri virtuale.   

GBL poate...
susține experiențe de învățare captivante. 

Narațiunile oferă o oportunitate de a transmite  
mesajele intenționate. Pentru a vă asigura că mesajul 
autorului este înțeles de toți jucătorii, o structură 
narativă liniară poate fi cea mai bună opțiune. Cu 
toate acestea, structurile narative interactive sau 
adaptive permit ca povestea să fie adaptată jucătorului  
individual. Detaliile integrate ar trebui să fie 

cum ar fi Twine. 
Învățarea bazată pe jocuri poate fi utilizată pentru a 
experimenta scenarii care nu ar fi posibile în mediul 
clasic convențional. Elevii pot încerca diferite direcții de 
acțiune în rolul personajelor fictive și pot experimenta 
consecințele acestor decizii într-o lume simulată.
Pentru a ajuta profesorii să dezvolte o conștientizare a 
utilizării învățării bazelor de joc în practica lor, ar putea 
fi organizate evenimente periodice de informare, cum 
ar fi ateliere în care profesorii pot încerca ei înșiși jocuri 
și aplicații.
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întotdeauna 
relevante pentru contextul jocului în sine și pentru 
publicul țintă al jocului.
 Narațiunea poate fi folosită și ca metodă care permite
 elevilor să-și exploreze propriile narațiuni. Poveștile lor
 interactive pot fi create folosind software open source,
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GBL în practică 

manager al serviciilor de îngrijire externă să învețe 
cum să genereze acest mediu de lucru sănătos. Pentru 
a atinge acest obiectiv, diferiți parteneri din sectorul 
sănătății au fost implicați în dezvoltarea resursei. 
Acestea au inclus, de exemplu, un serviciu de îngrijire și 
un furnizor de instruire. 

Jocul
Jocul este dezvoltat ca o aplicație bazată pe browser, 
astfel încât să poată rula ca o versiune desktop, precum 
și pe un dispozitiv mobil. Scopul mediului de învățare 
este de a preda conținuturi legate de prevenire 

 
medicale sunt prezentate într-un mod semnificativ.
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Stress-Rekord:  Un  joc  didactic  pentru  reducerea  tensiunilor 
mentale  și  fizice  ale  personalului  din  sectorul  îngrijirilor 
ambulatorii
Stress-Rekord este un joc didactic / educațional
 pentru liderii din sectorul îngrijirilor ambulatorii, care
 abordează probleme legate de prevenirea asistenței
 medicale și promovarea sănătății. Scopul general al
 proiectului este susținerea și îmbunătățirea capacității
 fizice și mentale de angajare a personalului medical.
Proiectul se concentrează pe sectorul îngrijirilor 
ambulatorii, concentrându-se pe lucrătorii care 
lucrează direct în casele pacienților, mai degrabă decât 
pe cei care lucrează în spitale sau case de îngrijire 
medicală. Acești lucrători ambulatori suferă de niveluri 
chiar mai ridicate de stres din cauza mediului de lucru în 
schimbare și a presiunii ridicate de timp în care se află, 
deoarece trebuie să ajungă la pacienții lor cu mașina.
Al doilea accent se pune pe managerii din ambulatoriu 
care sunt responsabili de menținerea sănătății 
angajaților lor. Este în primul rând responsabilitatea lor 
să creeze un mediu de lucru sănătos pentru personalul 
lor.
Întrebarea este cum putem permite personalului 

 
printr-o simulare a muncii de zi cu zi într-o companie 
de îngrijire practic modelată. În cadrul jocului, elevul 
este rugat să facă față virusurilor și provocărilorla care
 sunt expuse asistentele medicale în fiecare zi. În acest
 scop, efectele, corelațiile și interacțiunile stresurilor
 și a virusurilor legate de muncă asupra asistentelor
 



Cum funcționează 
Când un jucător intră în joc, se află într-un birou care 
îndeplinește rolul de manager al unui serviciu fictiv de 
îngrijire medicală. Fiecare activitate începe la birou și 
este sarcina jucătorului să identifice și să reducă toate 
tulpinile și problemele de sănătate de care suferă 
personajele din joc. Pentru a îndeplini sarcina de 

învățare, jucătorul trebuie să urmeze patru pași care se 
repetă până când au atins obiectivul jocului.
Jocul include, de asemenea, o bază de cunoștințe sau o 
bibliotecă, în care jucătorul poate intra oricând. Acolo 
pot fi găsite toate informațiile relevante despre stresul 
profesional, inclusiv fapte și cifre, precum și efectele 
specifice ale stresului.
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Utilizarea jocurilor ca mediu pentru predarea dezvoltării de 
software
Marius Brade

Acest lucru trebuie reflectat 
în mod activ de către profesori.

GBL nu poate...
ocoli efortul cognitiv al procesului de învățare.

GBL poate...
susține învățarea proceselor de proiec-
tare centrate pe utilizator prin motivația 
ridicată a utilizatorilor în testarea jocurilor 
și a creatorilor în proiectarea jocurilor. 

Folosirea jocurilor ca mediu pentru predarea  
dezvoltării de soft are mai multe avantaje. Elevii au o 
motivație ridicată pentru a crea jocuri, în ciuda faptului 
că aceasta este o sarcină provocatoare. Jucătorii au 
așteptări mari; vor să experimenteze o stare de flux în 
timp ce joacă un joc. Crearea unei stări de flux pentru 
jucători înseamnă o mulțime de teste pentru creatorii 
unui joc. Un proces de proiectare centrat pe utilizator 

pare cel mai eficient mod de a afla despre deciziile 
de proiectare respective care conduc la un joc bun. 
Aceleași aspecte conduc la aplicații software de succes 
în general. Aceasta înseamnă că elevii învață toate 
metodele și abilitățile necesare pentru a crea nu numai 
jocuri, ci și software în general - și într-un mod deosebit 
de motivant.
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Cea mai mare surpriză a acestui subiect a fost că, în timpul procesului de proiectare și aducere la viață a unui joc, 
elevii nu și-au dat seama că au devenit foarte buni designeri pentru orice software. 



Au fost utilizate următoarele metode: Elevii au trebuit să 
vină cu o idee de joc, care apoi ar trebui să fie prezentată 
colegilor lor. Astfel, grupurile de studenți ar putea găsi 
un teren comun pentru construirea echipelor. Apoi, 
echipele au trebuit să lucreze la procesul de proiectare 
a jocului timp de două săptămâni, înainte ca o clasă 
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școlară să vină să dea feedback și să testeze primii pași 
ai  jocurilor.  Acest proces a fost iterat pe tot parcursul 
semestrului.  Cea mai  mare provocare din proiect  a  fost 
studenții  care cred că ideea lor nu este încă pregătită 
pentru a fi testată / revizuită și că trebuie să lucreze în 
continuare la ea înainte de a o arăta altora.



ENC#YPTED: Un joc educațional pentru programare în Unity
Vincent Schiller

Cum poate fi concepută o aplicație de învățare digitală bazată pe jocuri pentru programarea învățării, care să fie 
cât mai ușor de utilizat, motivantă și extensibilă? 

ENC#YPTED a fost conceput centrat pe utilizator, 
ceea ce s-a dovedit a fi extrem de eficient deoarece 
dificultățile de utilizare au fost observate și  
îmbunătățite interactiv în timpul dezvoltării.
S-a constatat că jocul are un potențial motivațional 
ridicat, deoarece subiecții au testat un nivel de peste 
două ore, în unele cazuri, în ciuda dificultății prea 
mari. Cu toate acestea, testerii au declarat că au fost 
întotdeauna motivați și distrați, motiv pentru care 
se poate presupune o experiență de flux. După cum 
s-a arătat, transferul de cunoștințe al prototipului 

este destul de lent datorită timpului de joc extins, cu 
relativ puține subiecte acoperite. Acest echilibru  
între divertisment și transfer de cunoștințe arată una 
dintre cele mai mari provocări în implementarea unui 
astfel de joc educațional. Cu toate acestea, datorită 
potențialului ridicat de motivație, se poate presupune 
că obstacolul de intrare este mai ușor de depășit  
pentru începătorii de programare.
Din acest motiv, poate fi folosit în predare ca o 
introducere eficientă la subiectul deseori temut al 
programării.
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GBL nu poate...
înlocui învățătura clasică. În schimb, poate fi 
folosit ca o completare pentru a introduce 
subiecte dificile într-un mod explorator..

GBL poate...
ajuta la depășirea mai ușoară a obstaco-
lului de intrare într-un subiect complex, 
cum ar fi limbajele de programare. 



Pentru a analiza modul în care un astfel de joc de  
învățare a programării poate fi conceput pentru a 
fi cât mai ușor de utilizat și motivant posibil, au fost  
examinate concepte de joc similare, deja existente 
și principii neurologice care stau la baza. În plus,  
interviurile cu jucătorii de testare au fost realizate 
de mai multe ori în timpul procesului de dezvoltare  
pentru a îmbunătăți în continuare aplicația într-un 
mod centrat pe utilizator. Persoanele testate au 
fost observate jucând jocul și apoi întrebat despre 
experiența utilizatorului.

Cercetările viitoare sunt necesare pentru a  
determina și, eventual, pentru a optimiza succesul 
real al învățării aplicației, inclusiv o utilizare mai largă  
a sistemului în contextul testelor UX standardizate pe 
un eșantion mare.
Pentru a realiza acest lucru, nivelurile și  
îmbunătățirile suplimentare ale jocului sunt deja în 
planificare, care vor fi în curând utilizate și evaluate 
de studenți în cursul de proiectare a jocului pentru 
dezvoltarea Unității de la Universitatea de Științe 
Aplicate din Dresda (FHD).
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Jocuri mobile ca suport pentru studenții de design digital
Yann Tambellini, Stéphanie Philippe, Valérie Radelet

Cum poate fi utilizată o aplicație de învățare gamificată pentru telefoane mobile pentru a ajuta elevii să se concen-
treze asupra conținutului din clasă și să îi susțină acasă? 

CREASUP DIGITAL a fost recent lansat pentru a 
pregăti viitorii profesioniști în design digital. Unicitatea 
sa se concentrează pe competențele și cunoștințele 
profesionale. Nu există cărți, nu sunt caiete și în fiecare 
seară studenții sunt invitați să finalizeze noi activități 
într-o aplicație mobilă pentru a consolida cunoștințele 
pe care le-au învățat în acea zi.
Aplicația oferă un set de diverse activități de instruire: 
mini jocuri, articole, videoclipuri, teste, cărți flash. 
Acestea ajută la împărțirea conținutului în unități 
mici pe care formatorii le proiectează în funcție de 
obiectivele lor pedagogice. Cursanții sunt încurajați  

să finalizeze activitățile de colectare a ecusoanelor și  
își pot monitoriza progresul în clasamentul de 
conducere.
Aplicația acceptă, de asemenea, comunicarea zilnică  
cu studenții și poate fi utilizată pentru a partaja 
informații sau actualizări. Mai mult, poate fi folosit 
pentru a efectua sondaje și a colecta feedback.
Aplicația mobilă pare a fi un instrument flexibil și 
util pentru revitalizarea anului școlar și s-a dovedit  
deosebit de relevantă în contextul cerințelor de igienă 
din 2020.
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GBL poate...
ajuta elevii să descopere teoria unui 
nou concept, idee sau subiect și să 
depășească ceea ce a fost prezentat la 
curs de către profesor sau instructor.

GBL nu poate...
furniza cunoștințe cu privire la utilizarea instru-
mentelor și software-urilor specifice; acest lucru ar 
necesita dobândirea de experiență practică prin se-
siuni practice și crearea de conținut propriu-zis.



Mai multe aici

Scopul principal al punerii aplicației la dispoziția 
studenților a fost furnizarea de asistență pentru 
formarea lor, în special pentru predarea teoriilor și 
mediilor. Subiecte practice, cum ar fi utilizarea de 
software dedicat pentru crearea de conținut, sunt 
abordate prin sesiuni practice pentru a permite 
experiența directă.
Aplicația mobilă a fost utilă pentru a sprijini 
comunicarea profesorilor cu elevii. Utilizatorii noștri 
țintă sunt studenții din primul an ai programului 
Discovery (în total 45 de participanți). La școală, elevii 

au lecții teoretice, susținute de diapozitive. Li se cere să 
nu ia notițe în timpul cursurilor, iar diapozitivele nu sunt 
trimise la sfârșitul cursurilor. Acasă, elevii sunt invitați 
să folosească aplicația noastră mobilă. În general, sunt 
recomandate cinci activități în fiecare zi. Conținutul 
furnizat corespunde subiectelor introduse la școală; a 
fost adăugat conținut suplimentar pentru ca elevii să 
descopere alte subiecte. Subiectele includ Hardware, 
Design, 2D-3D, Producție, Inovație, Afaceri, Engleză, 
Viață profesională.
Testele sunt folosite ca instrumente formale de 
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evaluare 
pentru a evalua în mod regulat progresia elevilor 
participanți. Știrile și sondajele sunt folosite pentru a 
comunica cu elevii și pentru a obține feedback-ul lor 
despre diferite activități.
Utilizarea aplicației mobile gamificate ca supliment la 
instruirea  la  școală  a  arătat  următoarele  avantaje:
cursurile  sunt,  în  general,  ușoare  și  graduale.  
Studenții sunt motivați de a conduce  și se provoacă 
reciproc,  precum  și  de formatorul  lor.  Știrile  și 
sondajele  creează  interacțiuni  cu  elevii.  Aplicația 
ajută,  de  asemenea,  la  identificarea  întrebărilor  și 
subiectelor  pe  care  elevii  le  găsesc  deosebit  de 
dificile,  cărora  li  se  poate  acorda,  prin  urmare,  mai 
multă atenție în clasă.



GATE:VET Aplicația  

iOS Android WebGL

 

GBL din diverse medii, inclusiv videoclipuri, articole  
și note principale.
Notificările actualizează utilizatorii cu privire la 
noile planuri de lecție, jocuri, ecusoane câștigate și  
obiective pe măsură ce devin disponibile pe 
platformă, precum și mini-jocuri încorporate, cum ar fi  
flashcards pentru evaluarea cunoștințelor și 
capacităților de conținut. Alte mini-jocuri pot fi 
proiectate pentru a testa memoria, vocabularul și 
cunoștințele despre instrumentele GBL, procesele și 
strategiile care urmează să fie implementate în clasă. 
În plus, un instrument de căutare (folosind o bară  
de căutare bazată pe etichete predefinite), un 
instrument de evaluare (folosind o opțiune de  
evaluare de 5 stele) și un instrument de marcare  
(pentru a salva conținut) facilitează explorarea 
conținutului.

gate:vet ProieKt
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O aplicație mobilă împreună cu o versiune web a 
aplicației mobile sunt oferite utilizatorilor pentru a 
utiliza un ecran mai mare, facilitând interacțiunea cu 
conținutul și jocurile. Aplicația mobilă este disponibilă 
pe iOS, Android și Web prin WebGL . O casetă de 
instrumente este redată pentru a oferi software 
GBL, cum ar fi mini-jocuri, flashcards și widget-uri de 
gamificare, cum ar fi leader board-urile.
Interfața aplicației este formată din numeroase 
vizualizări ale UI pentru a forma straturi de obiecte 
ale UI, alcătuite din trei file principale (obiective, 
activități și știri). Fila Obiective afișează recomandări 
GBL generate de algoritm și punctele de câștigat 
odată ce obiectivele sunt finalizate. Fila de activități 
are cinci subcategorii (fișe educaționale, glosar, curs 
de introducere, instruire a formatorilor și pentru a 
aprofunda). În toate subcategoriile, utilizatorul poate 
atinge flashcards, articole sau mini-jocuri pentru a 
interacționa cu conținutul asociat. În filele de știri, 
utilizatorul poate afla despre tendințele actuale în 



Această secțiune oferă o selecție de conținut re-
comandat pentru fiecare utilizator cu ajutorul unui 
algoritm. 

Această secțiune vă oferă acces la tot conținutul, 
cum ar fi clipuri video, jocuri, carduri flash și ar-
ticole. Această secțiune prezintă, de asemenea, 
evoluția utilizatorilor pentru fiecare temă.

Această secțiune prezintă cele mai noi și mai re-
cente articole, știri sau clipuri video publicate.

gate:vet ProieKt
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Cité Apprentie - o experiență imersivă, inovatoare și numerică
Mario Horvat, Aurélie Gimbert

Oare abordarea GBL reușește să implice oameni care au dificultăți în abordarea clasică a predării? 

Obiectivul proiectului este de a pregăti tinerii să  
semneze un contract de instruire în domeniul  
serviciilor pentru clienți în domeniul ospitalității 
și turismului. Ideea este de a ajuta cursanții să 
lucreze la conștientizarea de sine, încrederea în 
sine și dezvoltarea abilităților ușoare cu o abordare 
pedagogică inovatoare, în principal o abordare 
bazată pe joc. A doua parte a traseului este axată pe  
pregătirea proiectului profesional al cursanților.

Principalul grup țintă al proiectului sunt tinerii care nu 
au un loc de muncă sau NEET (nu în educație, ocupare 
sau formare).
Perspectivele pot fi aplicate în practica didactică 
legată de dezvoltarea competențelor ușoare pentru 
o persoană exclusă de la muncă. Instrumentele și 
metodele dezvoltate ar putea fi utilizate și adaptate la 
alte contexte.
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GBL poate...să faciliteze o mai bună implicare a grupului 
țintă. Conform neurologiei, GBL combină cei 
4 piloni ai procesului de învățare (pen- tru a fi 
atenți, pentru a fi angajați, pentru 
a obține un feedback imediat și pentru a 
consolida prin repetarea experiențelor). 

GBL nu poate...
să te elibereze de necesitatea 
creării unei baze de cunoștințe.



Cea mai mare provocare pentru munca noastră a fost implicarea profesorilor. Principa-
lele probleme au inclus: 

• asigurarea faptului că profesorilor li se acordă suficient timp pentru a dezvolta 
conținutul pedagogic; 

•  obținerea cadrelor didactice să se adapteze sau chiar să își schimbe practicile de pre-
dare pentru a utiliza instrumentele și metodele GBL. 
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Unul dintre rezultatele proiectului este un kit care conține o descriere a metodelor 
și  instrumentelor  dezvoltate  în  timpul  proiectului.  Acest  kit  va  fi  produs  pentru  a 
ajuta profesorii să refolosească și să adapteze materialul GBL și conținutul dezvoltat.



VUC Storstrøm
Maria Storm-Holm

O școală  Hybridă și Gamificată

La VUC, încercăm să încorporăm învățarea și  
predarea bazate pe jocuri ca parte naturală a 

Obținerea de cunoștințe și experiență suplimentare 
despre GBL și predare, cred, devine din ce în ce mai 
evident cât de important este să încorporezi jocuri  
în predarea ta. În calitate de profesor, este important 
să vă gândiți diferit la modul în care definiți predarea 
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proiectării 
și predării învățării. Pentru a motiva și inspira elevii care 
frecventează școala și pentru a-i ajuta să reușească 
cu educația lor, aducem jocuri analogice și digitale la 
predare, de ex. E-sport, VR și  activ floor.
În plus, la VUC am înființat un nou Centru Nordic 
pentru Andragogie Digitală, care, printre alte câteva 
utilizări, oferă cursuri, inclusiv participarea vizitatorilor 
străini, de ex. în legătură cu proiectele Erasmus+. 

 
de succes, de ex. în ceea ce privește pierderea 
controlului - atunci când predă controlul elevilor, 
știi că jucând  și  tu, ca profesor, poți avea încredere  
că învață ceva.

GBL poate...
oferi motivație și ajută elevii să reușească 
cu educație - ceea ce poate duce la o 
îmbunătățire a mobilității sociale într-o țară.

GBL nu poate...
înlocui profesorul.



consecință, competențele lor trebuie dezvoltate în mod 

constant, de ex. prin angajarea strategică a proiectelor 
naționale și internaționale, precum și prin dezvoltarea  
și aplicarea continuă a proiectelor de învățare 
inovatoare pentru a asigura sprijinirea grupurilor 
variate de studenți.

Mai multe aici
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clasei este crucială, deoarece poate ajuta și motiva
 

Incorporarea GBL în predare ca parte naturală a 
 

elevii să frecventeze școala și să-și îmbunătățească 
rezultatele învățării. Pentru a dota profesorii în 



Proiectul Jocuri în predarea abilităților de bază (GBT) 
este un proiect finanțat Erasmus + care își propune 
să exploreze utilizarea jocurilor analogice și digitale 
în predarea abilităților de bază. Proiectul introduce 
jocuri în predarea acestui grup țintă specific, deoarece 
jocurile transformă sălile de clasă în care sunt 
utilizate. Pot crea lumi captivante și pot oferi sarcini 
provocatoare, introducând în același timp o nouă 
formă de interacțiune în procesul de învățare. Proiectul 
utilizează atât jocuri analogice, cât și digitale, abordări 
de la jocuri de rol simple și jocuri de cărți la jocuri de 
realitate virtuală și aplicații de realitate augmentată 

cu elemente asemănătoare jocului. Echipa de proiect 
a luat în considerare, de asemenea, aspecte precum 
integrarea jocurilor în programele de învățământ 
existente și / sau modul în care se poate aborda cel 
mai bine constrângerile de timp impuse de structurile 
de lecție stabilite. Echipa de proiect își împărtășește 
ideile sub formă de resurse educaționale deschise prin 
mai multe canale (de exemplu, Facebook și YouTube). 
De asemenea, ei creează un curs de formare deschis 
pe CANVAS numit „Schimbarea jocului” pentru a 
oferi detalii despre abordarea lor sistematică privind 
integrarea jocurilor în practica didactică.

GBL în practică 

GBT_Project
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Cornelia Schade

O întrebare de cercetare în cadrul E.F.A. este modul în care învățarea bazată pe jocuri poate fi susținută de căi de 
învățare adaptive și modul în care aceste elemente adaptive pot fi dezvoltate suficient pentru a face învățarea mai 
experiențială și mai eficientă în timp. 

 
browser E.F.A. vrea să desfacă această junglă și să ofere 
asistență companiilor care efectuează o evaluare a 
riscurilor.
Un obiectiv general al proiectului este de a proiecta 

GBL nu poate...
răspunde nevoilor tuturor elevilor. Atitudinea 
generală față de jocuri și învățare într-un mod 
ludic are un impact mare asupra succesu-
lui unui sistem de învățare bazat pe joc.  

GBL poate...
să fie un domeniu în care utilizarea adaptivității 
și AI are un potențial ridicat, deoarece oferă 
posibilitatea de a satisface nevoile cursanților cu 
medii diferite și cunoștințe anterioare diferite.  
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Cum să dezvolți o cale de învățare adaptivă pentru jocul 
didactic E.F.A.

Jocul  E.F.A. abordează necesitatea de a afla mai multe
 
rândul liderilor din sectorul serviciilor sociale. 
Subiectul siguranței la locul de muncă este adesea 
perceput ca o junglă de obligații. Jocul bazat pe 

 despre sănătatea  în  muncă și   evaluarea riscurilor în  

 
jocul didactic ca un mediu de învățare adaptativ.
 Comparativ cu mediile tradiționale de învățare, 
sistemele de învățare adaptive au calitatea unică de 
adaptare la nevoile cursantului. Biografiile profesionale 

în zilele noastre tind să fie mai diverse, cursanții sunt 
mai eterogeni, aduc cunoștințe anterioare diferite, iar 
profesorii sunt tot mai provocați să satisfacă aceste 
nevoi diferite. Pentru a aborda această provocare, 
proiectul explorează activitățile cheie necesare 
dezvoltării unui mediu de învățare adaptat bazat pe 
joc. Realizarea E.F.A. un sistem adaptativ de învățare 
are potențialul de a optimiza învățarea în funcție de 
nevoile individuale ale cursanților și, în plus, de a le mări 
experiența și motivația. Jocul adaptiv didactic poate 
fi  folosit  în  scopuri  de  educație  suplimentară,  în 
special  pentru  formarea  liderilor  în  teme  legate  de 
sănătate.



oferite și modul în care anumite instrucțiuni sau 

 
cursanți. Colectarea datelor privind comportamentul 
cursantului lasă provocarea cu privire la modul în care 
poate fi creată o valoare suficientă care să reflecte 
performanța cursantului și cum această valoare poate 
servi drept bază pentru alegerea căilor individuale de 
învățare.  
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un  model  de 
domeniu,  un  model  de  cursant  și  un  model  de 
tutoriale[22].
 În modelul domeniului, au fost colectate toate 
informațiile despre cunoștințele abordate în joc și 
ce relații există între aceste cunoștințe (cunoașterea 
specifică este o condiție prealabilă pentru alte 
cunoștințe?). Mai târziu, acele obiecte de cunoaștere 
au fost traduse în sarcini specifice de învățare, cum ar 
fi mini-jocuri, puzzle-uri, teste. În modelul cursantului 
au fost colectate toate informațiile despre cursant, în 
special modul în care au îndeplinit anumite sarcini 
(performanța cursantului). În modelul tutorial, echipa 
proiectului a definit care sunt diferitele căi de învățare 

În timpul proiectului E.F.A., a fost dezvoltat un prototip 
al unui joc didactic adaptativ pentru siguranța la locul 
de  muncă.  Un  aspect  cheie  al  procesului  de 
dezvoltare  a  fost  descoperirea  modului  în  care  jocul 
serios  poate  fi  creat  ca  un  joc  adaptativ  care  se 
adaptează  la  nevoile  individuale  ale  cursantului. 
Pentru a concentra concepția și dezvoltarea asupra 
acestui  obiectiv  specific,  echipa  de  proiect  a 
identificat  trei  componente de  bază  de  care  are  
nevoie  sistemul  adaptativ  de învățare - 

conținut 
se adaptează pe baza modelului cursantului pentru a 
oferi asistență individuală.
Încercarea de a crea un joc didactic adaptativ lasă 
câteva întrebări deschise pentru cercetări ulterioare. 
O întrebare referitoare la modelul de domeniu este 
cum să valideze suficient faptul că relațiile preliminare 
dintre diferitele obiecte de cunoaștere găsite și definite 
de echipă sunt de fapt o condiție prealabilă pentru 



GBL nu poate...
convinge fiecare profesor de beneficiile sale.  

GATE:VET Curriculum: Cum să instruiți profesorii să utilizeze elementele  
de joc și mecanica jocului în predarea VET?

Programa este un rezultat al proiectului GATE:VET și 
își propune să îndrume profesorii să integreze jocuri 
și elemente de joc în scenariile lor de predare VET și 
să creeze medii de învățare gamificate. Curriculumul  
oferă profesorilor (VET) o imagine de ansamblu  
asupra GBL și prezintă elementele de bază, conceptele, 
exemplele practice și procedurile de gamificare. În  
plus, profesorii vor fi familiarizați cu platformele 
dezvoltate în proiect - wiki și aplicația.
În plus față de curriculum, au fost elaborate orientări în 
germană, daneză și română. Acestea includ un rezumat 

al sugestiilor și recomandărilor cu privire la modul în 
care profesorii își pot gamifica lecțiile (cu linkuri către 
wiki și aplicație) și oferă informații despre conținutul, 
structurile și implementarea curriculumului GATE:VET.
Curriculum-ul GATE:VET a fost implementat în 
timpul unui atelier de formare a formatorilor de trei 
zile pentru profesori din Germania, Danemarca și  
România. Profesorii participanți au fost instruiți să 
acționeze ca multiplicatori în școlile respective și să 
își proiecteze propriile programe de formare pentru 
gamificarea conținutului didactic.

gate:vet ProieKt
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GBL poate...
ajuta profesorii să-și facă lecțiile mai 
atractive și să crească motivația elevilor. 



Mai multe aici

gate:vet ProIeKt
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Cum să ne jucăm în sala de clasă



Cunoașteți-vă tipurile: conectarea tipurilor de jucători și a 
stilurilor de învățare în setările de învățare bazate pe joc
Hélena Gottschalk, Corinna Zimmermann

Concentrându-se pe perspectivele profesorilor interesați de gamificarea predării lor, a fost dezvoltată o cale de 
gamificare pentru a sprijini profesorii în implementarea activităților de învățare bazate pe jocuri. 

GBL poate...
crește motivația învățării, 
îmbunătățește experiențele de învățare 
și sprijină rezolvarea problemelor. 

Utilizarea elementelor de joc într-un cadru didactic 
pentru a îmbunătăți experiența de învățare și motivația 
cursanților necesită o privire 

experienței de învățare și a motivației. În același timp, 
jocurile și elementele de joc au efecte diferite asupra 
elevilor și asupra comportamentului lor de învățare. 
Cunoașterea tipurilor de jucători dintr-un grup este 
esențială pentru crearea unei experiențe de învățare 
bazate pe joc și creșterea motivației de învățare. 
Deoarece stilurile de învățare, precum și tipurile de 
jucători au parțial caracteristici similare, profesorii pot 
determina ce elemente de joc pot fi utilizate pentru a 
aborda stiluri de învățare specifice[23].
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mai atentă asupra grupului 
țintă, precum și identificarea stilurilor de învățare și a 
tipurilor de jucători respective.
 Fiecare dintre stilurile de învățare are caracteristici 
particulare,  bazate  de  exemplu  pe motive 
psihologice, care influențează dezvoltarea metodelor
 individuale  de  învățare.  Înțelegerea  stilului  de 
învățare  al  unui  elev  ajută  la  îmbunătățirea 
procesului de învățare, a 

GBL nu poate...
să fie folosit ca instrument pentru toate scopurile; 
există o mulțime de factori care trebuie să fie 
corecți pentru a utiliza învățarea bazată pe jocuri.
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Introduction

SpielWiese 4 Spilbaseret læring i OPAL
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În cadrul cursului nostru deschis online „SpielWiese 
4“ (Teren de joacă pentru învățarea bazată pe jocuri în 
sistemul de management al învățării OPAL, disponibil 
în limba germană) vă prezentăm un curs despre 

aceste cunoștințe, conceptul atelierului „Parcours on 
Gamification” oferă un punct de plecare și îi ajută pe 
profesori să se angajeze în învățarea bazată pe jocuri.
 Deoarece acest curs nu acceptă schimbul de informații 
sau furnizarea de asistență pentru rezolvarea 
problemelor care decurg din utilizarea acestora în săli 
de clasă, am început să construim o comunitate numită 
edLUDO, care are ca scop reunirea cercetătorilor și a 
profesorilor pentru a beneficia de experiența celuilalt. 
Această comunitate ar trebui să devină o platformă 
în care participanții pot împărtăși scenarii de învățare 
bazate pe jocuri și pot ajuta la adaptarea lor.
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O metodă 
eficientă poate fi 
găsită numai dacă 

situația de 
învățare a fost cu 
adevărat înțeleasă.

Dezvoltarea 
sistematică a 

ideilor este una 
dintre cele mai 

importante faze în
 dezvoltarea 

aranjamentelor de
 învățare 
gamficate.

Cele mai importante 
perspective din primele două
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gamificare: diferitele grupe se bazează pe gândire
 de proiectare metoda și oferă o perspectivă asupra a 
ceea ce profesorii trebuie să ia în considerare atunci 
când folosesc învățarea bazată pe joc în propriile lecții. 
Am furnizat fiecărei grupe fișe informative care conțin
cele mai informații importante; acestea sunt extinse 
continuu. Acest material oferă profesorilor informații 
utile despre subiecte specifice legate de învățarea 
bazată pe jocuri. Pentru a pune în practică toate 

Teorie Terms Concepts



Principalul meu interes a fost întotdeauna în  
proiectarea experienței. Jocul și jocul oferă informații 
despre modul în care pot fi concepute experiențe 
captivante și semnificative. Învățarea bazată pe jocuri 
oferă în special oportunități pentru facilitarea învățării 
experențiale și active.
În prezent sunt profesor titular în știința jocurilor, 
unde cercetarea mea se concentrează pe proiectarea, 
dezvoltarea și practicarea jocului și a abordărilor bazate 
pe jocuri în diverse sectoare, dar în principal în educație 
și formare.
Sunt co-fondator al inițiativei premiate GameChangers 
(GChangers.org), care se concentrează pe promovarea 
unei abordări mai holistice și empatice pentru co-

crearea, adaptarea și adoptarea învățării ludice și bazate 
pe joc. În prezent conduc două proiecte internaționale 
în Asia de Sud-Est, unde investigăm impactul jocului și al 
învățării bazate pe joc în educația STEM și în dezvoltarea 
rezilienței sociale. Recent am propus un cadru pentru 
proiectarea și reflectarea asupra cartografierii diferitelor 
aspecte care ar putea avansa înțelegerea noastră 
despre ce atribute ludice ar putea ajuta la dezvoltarea 
competențelor și capabilităților (inclusiv a bunăstării) 
pentru îmbunătățirea rezistenței. 

Sylvester Arnab  |  Coventry University

   Hibriditate, veselie și pedagogie bazată pe joc 

 Regatul Unit  |  Leamington Spa
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Maik Arnold  |  Fachhochschule Dresden

   GATE:VET Echipa de proiect 

 Germania  |  Dresden
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GBL ajută la activarea gândirii creative, oferind elevilor 
un mediu sigur atât pentru a învăța din eșec, cât și 
pentru a-și dezvolta abilitățile sociale, cognitive și 
comportamentale.
Interesele mele de cercetare includ, printre altele, 
resursele de predare și învățare, aplicațiile didactice 
ale învățării bazate pe jocuri, învățarea în medii VR / 
AR, managementul educației digitale.
În prezent, lucrez la un joc de rol interactiv pentru 
formarea competențelor sociale și interculturale în sala 
de clasă hibridă.



Pentru noi, GBL este interesant ca domeniu de aplicare 
a psihologiei predării-învățării și didacticii media. Aici, 
diferite concepte teoretice trebuie transferate în 
practică și legate între ele. Acest lucru are ca rezultat 
structuri complexe, dar și extrem de interesante, care 
pot oferi noi perspective pentru dezvoltarea jocului și 
GBL pe baza evaluărilor formative și sumative.
 

Claudia Börner, Anna Seidel, Franziska Weidle | 
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

   Re:construction - Un început motivant și de succes în studierea ingineriei 

 Germania  |  Cottbus
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În prezent, lucrăm la finalizarea videoclipurilor de 
învățare, care oferă un element suplimentar în joc. În 
plus, o mare parte a activității noastre se concentrează 
în prezent pe analiza și corectarea erorilor. Pentru a 
garanta o experiență de joc fără întreruperi, lucrăm, 
de asemenea, la un ajutor adecvat și sugestii pe care 
jucătorii le pot aplica în situații noi și provocatoare.



orientate 
spre client.
Un alt proiect actual este de a sprijini companiile de inginerie prin lumi de formare 

Marius Brade  |  Fachhochschule Dresden

   Utilizarea jocurilor ca mediu pentru predarea dezvoltării de software

 Germania  |  Dresden
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Întotdeauna mi s-a părut convingător modul în care învățăm și experimentăm 
aspecte noi „doar jucându-ne cu lucrurile”. Interesul meu profesional și de cercetare 
constă în găsirea de metode pentru a conecta oamenii la natura lor ludică pentru 
rezolvarea problemelor în multe domenii.
În prezent, lucrăm la „New Work Design Lab”,  care se concentrează pe cercetarea 
aplicată la intersecția dintre designul jocului, designul UX și ergonomia cognitivă și 
susține întregul proces, de la concept la realizare.
Unul dintre proiectele noastre este „DD-REGIOplus”, care se concentrează pe 
creșterea gradului de conștientizare pentru proiectarea UX, Gamification și 
prototipuri pentru start-up-uri, astfel încât produsele să poată fi dezvoltate 

VR 
/ AR pentru a-și instrui lucrătorii la locul de muncă.



Fiind pasionată de jocurile de societate și de jocurile video, am 
fost întotdeauna fascinată de modul în care jocurile și scenariile 
asemănătoare jocurilor pot ajuta oamenii să se deschidă și să se 

în practica didactică efectivă, pledând pentru experimentarea 
cu noi metode și stiluri de predare și sprijinirea profesorilor în 
implementarea acestora.
În munca mea de coordonator de proiect, sunt implicat în prezent în 
mai multe proiecte care se ocupă de gamificare, medii de învățare 
digitală (VR) și proiectarea curriculei.  

Madeleine Diab  |  Akademie für berufliche Bildung

   GATE:VET Echipa de proiect 

 Germania  |  Dresden 
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implice 
atunci când învață. Când am lucrat ca instructor pentru competența 
interculturală pentru studenți, am folosit elemente de joc pentru a 
viza domeniul afectiv și comportamental și pentru a le pregăti pentru 
situații neașteptate sau necunoscute.
Principalul meu interes profesional constă în transferul rezultatelor 
cercetării 



Helge Fischer  |  Fachhochschule Dresden

   Instrumente vs. Cultură. Relația dintre jucăuș și gamificare în educație 

   GATE:VET Echipa de proiect 

 Germania  |  Dresden
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Am studii în domeniul media și managementul strategic al afacerilor 
și am primit doctoratul de la TU Dresden și Universitatea din Bergen.

 deoarece susțin că jocurile generează practici sociale care  oferă 
un mare potențial companiilor, în special în epoca digitalizării și 
a incertitudinii și dinamismului.

 Sunt  cercetător asociat  la  Centrul  pentru  Inovare  și  Participare 
Digitală Deschisă (CODIP) la TU Dresda și  profesor de administrare  a 
afacerilor   la   International  University.  Am fost  implicat  în  diverse 

proiecte cu învățare digitală bazată pe jocuri și gamificare corporativă, 
investigând  potențialele  jocurilor  în  afaceri  și  educație.  Acord  o 
atenție deosebită aspectelor culturale și organizaționale ale jocurilor,



Unul dintre principalele obiective ale „Campus des 
Métiers et des Qualifications” este de a impulsiona 
schimbarea conținutului formării pentru a îmbunătăți 
potrivirea competențelor dintre formarea inițială și 
cea profesională și nevoile întreprinderilor locale din 
domeniul agroindustriei, ospitalității și turismului.  
Acesta este motivul pentru care suntem interesați de 
inovația pedagogică precum GBL. Continuăm munca 
de dezvoltare a instrumentelor bazate pe jocuri cu 
tehnologii precum realitatea virtuală în formarea în 
sectorul ospitalității.

Aurélie Gimbert  |  Campus des Métiers et des Qualifications
Mario Horvat  |  Créativ

   Cité Apprentie - o experiență imersivă, inovatoare și numerică 

 Frankrig  |  Dijon
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învățarea bazată pe jocuri de 

Hélena Gottschalk, Corinna Zimmermann  |   
Technische Universität Dresden

   Cunoașteți-vă tipurile: conectarea tipurilor de jucători și a stilurilor de învățare în setările de învățare bazate pe joc

 Germania  |  Dresden
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când 
am început să lucrăm în proiecte conexe. Amândoi 
ne-am interesat, deoarece învățarea prin joacă este 
primul lucru pe care îl faceți în copilărie, dar uitați de 
această metodă atunci când sunteți expus constant 
învățăturii convenționale. Reactivarea acestor 
experiențe din copilărie poate avea un impact pozitiv 
asupra experienței de învățare a 

Am fost interesați de 

unor elevi. Prin urmare, 
este esențial să aruncăm o privire mai atentă asupra 
mentalităților profesorilor și să îi sprijinim folosind 
învățarea bazată pe jocuri în viața lor școlară de zi cu zi.
Interesul profesional al Hélenei este proiectarea de
 ateliere de învățare bazate pe jocuri. Interesele sale
 de cercetare includ învățarea bazată pe jocuri, precum
 și gamificarea în contextul învățământului superior.
 Corinna este interesată de mentalitatea profesorilor;
 

la ce trebuie să se gândească profesorii înainte de a 
începe cu învățarea bazată pe joc și de ce abilități au 
nevoie.
În  prezent  lucrăm  la  un  ghid  de  studiu  gamificat 
pentru studenții din primul an la TU Dresden și la 
dezvoltarea edLUDO, o comunitate online pentru 
culturile digitale de învățare și joacă.



Matthias Heinz  |  Technische Universität Dresden

   Gamification’s Dark Side Horizon 

 Germania  |  Dresden
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Percepția situațiilor gamificate în viața noastră de zi cu zi, valoarea adăugată pe 
care gamificarea o poate aduce proceselor de învățare și puterea pe care o pot 
avea elementele jocului (de exemplu, a doua cea mai mare planificare a econo-
miei din lume pentru a introduce un sistem de credit social la nivel național) m-a 
 facut interesat învățarea bazată pe joc.
Interesele mele de cercetare sunt tendințele e-learning / blended-learning (în 
special gamificare / învățare bazată pe jocuri) în domeniul educației superioare 
și continue.
În prezent lucrez la un sistem de asistență pentru studiu gamificat și la analiza 
riscurilor și a efectelor secundare ale gamificării.



Interesele mele de cercetare se întind pe domeniile 
științei jocurilor și a inteligenței artificiale în educație 
(AIED) în general și în domeniul cercetării de a investiga 
modul în care învățarea și predarea în știința tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STEM) pot fi îmbunătățite prin 
utilizarea jocurilor și AI. Aspecte de predare și învățare 
în legătură cu măsurarea, vizualizarea și analiza datelor 
(analize ale învățării în joc) privind evaluarea profundă 
a învățării elevilor; precum și explorarea metricilor și a 
indicatorilor de urmărire și monitorizare a modalităților 
profesorilor de a îndruma învățarea și de a îmbunătăți 
evaluarea în joc (analiza predării) sunt perpetuate prin 
cercetări de învățare digitală bazate pe aplicații. Am 
lucrat ca cercetător în proiecte de cercetare și inovare 
colaborative europene și naționale, explorând utilizarea 

tehnologiei în învățare, precum și integrarea jocurilor și 
a conținutului digital pentru dezvoltarea experiențelor 
de predare și învățare autentice și semnificative. Am 
fost angajat în sprijinirea și îndrumarea profesorilor în 
proiectarea, descrierea, capturarea și reprezentarea 
ideilor lor de predare prin dezvoltarea și evaluarea 
jocurilor pentru formarea profesorilor de științe 
în utilizarea învățării bazate pe anchetă pentru 
îmbunătățirea procesului de cercetare științifică a 
elevilor.

Petros�Lam
eras�

Petros Lameras  |  Coventry University

 

 din perspectiva cadrelor didactice 

   GATE:VET Echipa de proiect

 Regatul Unit  |  Coventry
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 Dotarea unui centru de învățare bazat pe jocuri pentru creșterea predării și învățării: proiectare, constelații și percepții   



Jocurile fac parte din viața mea de zi cu zi, îmi place să joc jocuri analogice 
sau digitale încă de când eram copil. Prin urmare, am fost întotdeauna 
fascinat de efectul pe care îl au 

Josefin Müller  |  Fachhochschule Dresden

   GATE:VET Echipa de proiect

 Germania  |  Dresden
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jocurile asupra oamenilor și de entuziasmul 
pe care îl generează. Jocurile și aplicațiile didactice pot fi utilizate 
în special în domeniul educației pentru a transmite cunoștințe, pentru
 a spori motivația elevilor și, astfel, pentru a sprijini angajamentul activ 
cu conținutul și procesele de învățare.
Interesele mele de cercetare sunt variate, incluzând subiecte precum 
dezvoltarea organizațională, predarea și învățarea digitală, inovația 
educațională și învățarea bazată pe jocuri.
În prezent sunt implicat în mai multe proiecte Erasmus+ care se ocupă 
cu dezvoltarea curriculumului, includerea în turism și învățarea bazată pe 
jocuri.



Mă ocup de proiectarea mijloacelor de învățare digitale dintr-o 
perspectivă predominant psihologică. Subiectele mele variază de la GBL, 
VR / AR și material multimedia la videoclipuri de învățare la 360°. În acest 
domeniu, jocurile educaționale digitale sunt de departe cel mai complex 
și neexplorat mediu de învățare. Prin urmare, în prezent încerc să identific 
procesele psihologice relevante pentru învățare ale mecanicii de bază ale 
jocului. Scopul este de a determina parametrii cu care aceste mecanici 
pot fi aplicate în mod optim în contextul învățării. Cu toate acestea, este 
imposibil să se prevadă cum vor arăta jocurile video în viitor - în mod 
similar, este imposibil să se prevadă modul în care se vor dezvolta jocurile 
de învățare. Acest lucru dă naștere atracției speciale (și provocării speciale) 
de a căuta în mod constant noi modalități de a transmite conținut de 
învățare în cel mai bun mod posibil cu GBL.

Steve Nebel  |  Technische Universität Chemnitz

   Descoperiri recente și dezvoltări viitoare în cercetarea GBL

 Germania  |  Chemnitz
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Bettina North  |  Akademie für berufliche Bildung

   GATE:VET Echipa de proiect

 Germania  |  Dresden
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 doar pentru a motiva cursanții mai tineri. Am încercat întotdeauna să integrez jocuri
 mici și elemente de joc în lecțiile mele pentru a ușura starea de spirit și a rupe prin
 ceea ce sunt adesea subiecte destul de complexe.
Interesele mele sunt extinse, dar un accent special a fost întotdeauna pus pe 
procesele de traducere - fie că este vorba de traducerea literală dintr-o limbă în alta, 
de traducerea culturală sau de traducerea teoriei în practică (inclusiv transferul de 
cunoștințe către studenți). Jocurile pot fi un „limbaj” minunat pentru a transmite 
cunoștințe - uneori, dobândirea cunoștințelor poate părea chiar un efect secundar.
În prezent lucrez în domeniul educației și formării profesionale și sunt implicat în mai 
multe proiecte europene, toate având ca scop adaptarea proceselor și a conținutului 
predării la diversele provocări ale lumii noastre.

Mulți ani de experiență în educația terțiară mi-au arătat că jocurile  sunt potrivite nu



Am un doctorat în terapeutică biotehnologică și am 
lucrat o vreme în mediul academic. Ulterior, în mai 
multe start-up-uri și o firmă de consultanță, am avut 
ocazia să colaborez la scară europeană, coordonând 
parteneri publici și privați internaționali în jurul 

Stéphanie Philippe  |  Manzalab

   Jocuri mobile ca suport pentru studenții de design digital 

   GATE:VET Echipa de proiect

 Franța  |  Paris
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jocurilor didactice, multimodalității și diferitelor 
aplicații ale tehnologiilor inovatoare.



În calitate de deținătoare a unui masterat de la ESC Rennes și a unui MBA de 
la Wake Forest University - Babcock Graduate School of Management (SUA), 
Valérie Radelet a lucrat timp de 15 ani la Ubisoft Entertainment, mai întâi 
ca manager de proiect de jocuri video, apoi ca manager al Departamentul 

„Dezvoltarea conținutului instruirii” al editorului. Ea a inițiat multe proiecte în 
tot felul de media.
În 2011, s-a alăturat Manzalab ca manager de proiect, apoi manager de 
producție. Ca atare, ea a fost unul dintre primii angajați din Manzalab. Acum 
este director de relații cu clienții.

Valérie Radelet  |  Manzalab

   Jocuri mobile ca suport pentru studenții de design digital 

   GATE:VET Echipa de proiect

 Franța  |  Paris
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Cornelia Schade  |  Technische Universität Dresden
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 Cum să dezvolți o cale de învățare adaptativă pentru jocul didactic E.F.A.

Sunt cercetător  asociat la Centrul pentru Inovare și Participare Digitală 
Deschisă (CODIP) al Universității Tehnice din Dresda. Centrul meu de cercetare 
este didactica media, învățarea bazată pe jocuri și jocurile didactice. Sunt
 

 
pasionat de asistarea procesului de dezvoltare creativă a aplicațiilor de învățare 
bazate pe jocuri digitale, de la ideea de joc inițială până la prototipul finalizat. 
Încorporez în mod regulat metode precum prototiparea hârtiei sau Lego Serious 
Play. Pasiunea a început odată cu co-dezvoltarea unui mic joc de afaceri pe 
tema managementului de proiect pentru studenți în timpul unei activități ca 

concept de joc care îi învață pe manageri îndatoririle sănătății și securității la 
locul de muncă într-un mod ludic (proiectul E.F.A.). În plus față de procedura de 
dezvoltare a mediilor de învățare adaptive, cercetez și procesul de dezvoltare 
a jocurilor de învățare digitală și modul în care acest lucru poate fi însoțit de 
metode creative în sensul proiectării centrate pe om.

student asistent.  De asemenea, în timpul lucrărilor la CODIP,  conexiunea  cu 
învățarea bazată pe joc a fost întotdeauna prezentă. În prezent dezvolt un 



a studenților în limbaje / instrumente de programare, precum 
și pe îmbunătățirea experienței utilizatorilor în scenarii cu mai mulți utilizatori 
în lumi de realitate mixtă (VR & AR).
La „New Work Design Lab” al FHD, de exemplu, lucrăm în prezent la un kit de 
dezvoltare asemănător cu sandbox, care poate fi utilizat pentru a crea scenarii 
multi-utilizatori în VR într-un termen foarte scurt timp. Acest lucru este utilizat 
atât de studenți pentru a crea jocuri, dar și în proiectele noastre actuale de 
cercetare, cum ar fi o aplicație de formare pentru explorarea relațiilor complexe 
cauză-efect în mașinile industriale.

Vincent Schiller  |  Fachhochschule Dresden

   ENC#YPTED: Un joc educațional pentru programarea în Unity Engine  

 Germania  |  Dresden
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În timpul studiilor mele de informatică și proiectare media, am avut primul 
contact cu GBL când am folosit jocul SQL Island pentru a înțelege interogările 
bazei de date. Jocul mi-a rămas în minte datorită experienței sale distractive de 
învățare, motiv pentru care am decis să dezvolt o aplicație GBL ca parte a tezei 
de licență, care m-ar fi ajutat foarte mult când am început să programez.
Principalele mele interese de cercetare de astăzi se concentrează încă pe 
integrarea ușoară 



16 ani, mi se pare interesant și obligatoriu dezvoltarea 
și îmbunătățirea practicii pedagogice și didactice pentru a îmbunătăți 
rezultatele învățării elevilor.
În prezent, sunt implicat în proiectul Erasmus+ GATE:VET (Utilizarea 
gamificării în predarea în școlile VET), precum și un proiect Erasmus + 
GBT (Jocuri în predarea abilităților de bază). De asemenea, gestionez 
un proiect Erasmus + O&SR (Onboarding and Student Retention) și 
dezvolt activ școala noastră hibridă la VUC Storstrøm.

Maria Storm-Holm  |  VUC Storstrøm

   VUC Storstrøm - O școală hibridă și gamificată

  GATE:VET Echipa de proiect 

 Danemarca  |  Nykøbing Falster
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În  calitate  de  consultant  în  învățare  și  manager  de  proiect  și  ca 
profesor timp de 



Absolvent de la Rubika Supinfocom în 2001, mi-am început rapid cariera în 
industria jocurilor video ca artist 3d la 4x Technology. La sfârșitul 

Yann Tambellini  |  Creasup Digital

   Jocuri mobile ca suport pentru studenții de design digital

 Franța  |  Tonnerre 

Yann�Tam
bellini�

Biografii de autor

  84  

anului 2002, am 
cofondat studioul de jocuri video Kylotonn la Paris, ocupând funcțiile de director 
de producție și director de creație. În timp ce lucram la mai mult de 30 de titluri 
pentru PC și consolă dintr-o mare varietate de stiluri, am devenit foarte interesat 
de formare, deoarece dificultățile de recrutare erau atât de mari. Colaborez cu 
instituții și universități de prestigiu. În 2012, m-am mutat în China și am lucrat 
în principal pentru Disney la multe jocuri mobile. Cinci ani mai târziu, înapoi 
în Franța, m-am alăturat Manzalab, o companie specializată în jocuri didactice
 și realitate virtuală, pentru a prelua echipele de producție. În același timp, am
 început lucrul  la  CRÉASUP Digital  cu sprijinul  autorităților publice.  Jocul  este 
esențial pentru școală, atât ca subiect, cât și ca metodă de învățare.



Jazmin Zaraik  |  Manzalab

   GATE:VET Echipa de proiect 
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După obținerea unei licențe în artă și cinematografie, unde m-am 
dedicat pe deplin pasiunii mele pentru film, mi-am continuat pregătirea 
cu un master în managementul producției. După diferite experiențe în 
film și animație, m-am alăturat lui Manzalab pentru a coordona proiecte 
internaționale în jocuri didactice și aplicații educaționale.



Interesul meu pentru învățarea bazată pe jocuri a fost 
declanșat atunci când îmi făceam masteratul în Studii 
media pentru copii și tineri. În cele din urmă, ca parte a 
tezei de masterat, am dezvoltat un joc educațional pentru 
copii cu scopul de a oferi informații despre defrișarea 
pădurii tropicale amazoniene.
În prezent, mă interesează domeniul de cercetare al 
povestirii interactive, în special în legătură cu narațiunea 
bazată pe locație.

Theresia�Zim
m
erm

ann

Theresia Zimmermann  |  Technische Universität Dresden

   Design de narațiune în jocuri educaționale 

 Germania  |  Dresden 

Biografii de autor

  86  



notele

  87  



Referințe
[01] Arnab, S (2020), Game Science in Hybrid Learning Spaces, NY and Oxon: Routledge.
[02]  Almeida, F & Simoes, J (2019), The Role of Serious Games, Gamification and Industry 4.0 Tools in the Education 4.0 Paradigm,  

Contemporary Educational Technology, 10(2).
[03] Ferguson, R et al. (2019), Innovating Pedagogy 2019: Open University Innovation Report 7, Milton Keynes: The Open University.
[04]  Brodin, J, Goodwin, J, Knell, G & Kruythoff, K (2019), What the Global ‘Play Gap’ Means for our Children’s Futures, World  

Economic Forum.
[05]  Gee, JP (2016), Foreword, In: Selfe & Hawisher (Eds.), Gaming Lives in the Twenty-First Century: Literate Connections, New York: 

Palgrave Macmillan.
[06] Lazzaro, N (2004), When We Play Games: Four Keys to more Emotion without Story, XEODesign.
[07]  Deci, EL & Ryan, RM (2004), Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective. In: Deci & Ryan (Eds.), 

Handbook of Self-Determination Research, University of Rochester Press.
[08]  Nebel, S, Schneider, S, Beege, M, Kolda, F, Mackiewicz, V & Rey, GD (2017), You Cannot Do this Alone! Increasing Task  

Interdependence in Cooperative Educational Videogames to Encourage Collaboration, Educational Technology Research and 
Development 65(4).

[09] Slavin, RE (1980), Cooperative Learning, Review of Educational Research 50(2).
[10]  Kirschner, F, Paas, F & Kirschner, PA (2011), Task Complexity as a Driver for Collaborative Learning Efficiency: The Collective 

Working-Memory Effect, Applied Cognitive Psychology 25.
[11]  Kirschner, F, Paas, F, Kirschner, PA & Janssen, J (2011), Differential Effects of Problem-Solving Demands on Individual and 

Collaborative Learning Outcomes, Learning and Instruction 21(4).

  88  



[12] Trefry, G (2010), Chapter Twelve: Socializing, In: Trefry (Eds.), Casual Game Design, Burlington: Morgan Kaufmann.
[13] Alexander, PA (2018), Past as Prologue: Educational Psychology’s Legacy and Progeny, Journal of Educational Psychology 110(2).
[14]  Mayer, RE (2018), Educational Psychology’s Past and Future Contributions to the Science of Learning, Science of Instruction, and 

Science of Assessment, Journal of Educational Psychology 110(2).
[15]  Ninaus, M & Nebel, S (2021), A Systematic Literature Review of Analytics for Adaptivity Within Educational Video Games, Frontiers 

in Education 5.
[16]  Koivisto, J & Hamari, J (2019), The Rise of Motivational Information Systems: A Review of Gamification Literature, International 

Journal of Information Management 45.
[17]  Majuri, J, Koivisto, J & Hamari, J (2018), Gamification of Education and Learning: A Review of Empirical Literature, In: Proceedings of 

the 2nd International GamiFIN Conference, CEUR Workshop Proceedings, 2186.
[18]  Osterweil, S (2007), The Four Freedoms of Play, Presentation at Harvard Business School 25 Apr 2007, www.youtube.com/

watch?v=UjarYsSHNwY.
[19]  Warmelink, H (2011), Towards a Playful Organization Ideal-type: Values of a Playful Organizational Culture, Proceedings of the 2011 

DiGRA International Conference: Think Design Play.
[20] Garris, R, Ahlers, R & Driskell, JE (2002), Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model, Simulation & Gaming 33(4).
[21] Plass, JL, Homer, BD & Kinzer, CK (2015), Foundations of Game-Based Learning, Educational Psychologist 50(4).
[22] Meier, C (2020), KI-basierte, adaptive Lernumgebungen, Grundlagen der Weiterbildung-Zeitschrift (GdWZ) 182.
[23]  Abdollahzade, Z & Jafari, S (2019), Investigating the Relationship between Learning Style and Game Type in the Game-Based Learning 

Environment, Education and Information Technologies 24(2).

  89  



Contact
Akademie für berufliche Bildung gGmbH
Projektabteilung
Güntzstr. 1
01069 Dresden
Germania
projekt@afbb.de
+49 351 44 45 118

Imprint
Acest manual a fost produs în cadrul proiectului Erasmus + finanțat de UE „GATE:VET - using GAmification in Teaching in VET schools” 
(01.09.2019-31.10.2021). O versiune digitală a manualului poate fi găsită aici: www.let-them-play.eu. 
Akademie für berufliche Bildung gGmbH, prima ediție 2021

Publicat și proiectat de: GATE:VET Echipa de proiect
Proiectare și aspect: AFBB & FHD
Montaj și corectură: CNNG
Tradus de: Florin Ilincai

Printing
Unitedprint.com Vertriebsgesellschaft mbH, Tyskland

Drepturi de utilizare

Tot conținutul acestei cărți este protejat prin drepturi de autor și este licențiat sub o licență CC-BY-SA 4.0, cu excepția cazului în care se 
menționează altfel. Vă rugăm să utilizați următoarele atribuții: 
GATE:VET (2021). Let them Play: o călătorie către învățarea bazată pe joc. Akademie für berufliche Bildung, Dresden. 

Dacă utilizați secțiuni din textele autorilor, autorii respectivi trebuie, de asemenea, să fie numiți.

Proiectul GATE:VET a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații este suportată exclusiv 
de editor; Comisia nu este responsabilă pentru orice utilizare ulterioară a informațiilor conținute în acestea.

  90  



  91  



În calitate de profesor, probabil că ați mai auzit de „învățare bazată pe joc” și „gamification” și 
v-ați întrebat: care este diferența dintre acești termeni? De ce este o idee bună să implicăm 
elevii în învățare cu jocuri? Ce trebuie să știu înainte de a proiecta și implementa învățarea 
bazată pe joc în clasa mea? Și cât de benefic este cu adevărat pentru procesul de învățare?
Dacă doriți să explorați un răspuns la aceste întrebări, am dori să începem această călătorie 
împreună cu dvs.
În această carte, profesioniștii și practicienii din domeniul educației internaționale își împărtășesc 
experiența în aplicarea principiilor învățării bazate pe joc. Cercetătorii educaționali și designerii 
de jocuri introduc concepte, tendințe și efecte ale învățării bazate pe joc și oferă perspectivele 
lor asupra subiectului. Pe lângă fondul teoretic, veți găsi exemple practice și resurse care vă pot 
îmbogăți predarea.
Acest manual a fost creat de echipa de proiect GATE:VET pentru a împărtăși toate cunoștințele 
pe care le-am obținut și rezultatele pe care le-am obținut în timpul proiectului GATE:VET 
finanțat de Erasmus+.




