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Obiective:

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să:
➔ distingă între diferitele tipuri de jocuri;
➔ identifice principiile și definițiile designului jocului (de exemplu, mecanisme de 

recompensă, bucle de activitate, crearea de obiceiuri, distracție, experiență 
imersivă, povestire emergentă și ramificată);

➔ utilizeze jocuri în scopuri educaționale;
➔ aplice experiența lor personală sau să proiecteze activități complet noi bazate 

pe joc;
➔ includă elemente de joc în activitatea lor educațională (gamificare);
➔ să exploateze jocurile pentru a preda sau a consolida valorile în comunități și 

societate.



PROGRAM
Ziua 1
Introducere în curs; Activități de intercunoaștere; Identificarea nevoilor și a obiectivelor pentru fiecare participant; 
Prezentări ale participanților și a școlilor acestora.
Ziua 2
Introducere în proiectarea jocurilor și teoria „distracție”: de ce sunt jocurile captivante și ce putem noi învăța din ele; 
Jocuri interactive ușoare pentru a explora învățarea; Activitate practică: dezvoltarea „jocuri de o pagină”.
Ziua 3
Dinamica și mecanica locurilor; Jocuri educative; Studiu de caz: cum să adaptezi un joc de succes pentru scopuri 
educaționale; Lucru în grup: design de joc
Ziua 4
Prelegere despre „Gamificare” cu studii de caz și exemple; Valorile în jocuri (adoptarea teoriei lui Schwartz despre 
Valorile umane de bază); Lucru în grup: design de joc (continuare).
Ziua 5
Introducere în învățarea bazată pe jocuri video și activități digitale pentru copii; Testarea jocurilor educative dezvoltate 
de către grup.
Ziua 6
Evaluare curs; Eliberarea certificatului de participare la curs; Excursii și alte activități culturale externe.
 



Despre învățarea pe bază de joc și 
gamificare

Prezentul curs se referă la o întreagă activitate de îmbunătățire și dezvoltare de tehnici, având ca ultim 
scop îmbunătățirea calității învățării.
JOCUL este una dintre cele mai iubite activități de către copii, însă importanța lui în actul învățarii crește cu 
atât mai mult cu cât profesorul integrează elemente ludice în centrul activității de învățare;
Jocurile pot fi de diverse categorii, atât tradiționale cât și de societate, dar și jocuri digitale, LEGO etc.
Obiectivul cursului a fost transformarea activităților educaționale și eficientizarea lor prin utilizarea 
”gamificării”.
Considerarea JOCULUI ca parte integrantă a activității de învățare, și nu ca recompensă sau „desert”, a fost 
un alt obiectiv major al prezentului curs.
GAMIFICAREA este un proces de durată, construit cu multă greutate, însă cu rezultate dintre cele mai 
vizibile și concrete;
Dezvoltarea personală și motivarea elevilor prin identificarea ansamblului de emoții trăite în timpul 
jocului, în sala de clasă și feedback-ul dat reprezintă cele mai importante deziderate ale acestui curs.
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