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I. CONCEPTE CHEIE ALE PROIECTULUI 

 

I.1. Introducere 

 

În cadrul proiectului GAME-ED, membri din cinci instituții din trei țări (Ungaria, Slovenia şi 

România) colaborează pentru a obține rezultate ştiintifice. Secțiunea de față a lucrării se doreşte 

a fi o introducere teoretică a conceptelor cheie cu care se lucrează în activitățile din proiect şi 

care se vor regăsi în rezultatele acestuia.  

Definirea termenilor a inclus: o secțiune cuprinzând diferite abordări din domenii asociate 

proiectului (psihologie, sociologie, pedagogie, cultură); o secțiune prezentând conceptele din 

perspectiva documentele oficiale ale Uniunii Europene; o a treia secțiune în care toate definițiile 

utilizate anterior sunt sistematizate şi interconectate din perspectivă filosofică, generală. Astfel, 

definițiile utilizate în mod obișnuit în diverse domenii se regăsesc în prima parte, definițiile conform 

Uniunii Europene în partea a doua și perspectiva filosofică mai generală în ultima parte. 

 

I.2. Concepte utilizate în cadrul proiectului 

 

Definițiile prezentate în continuare sunt conceptele practice utilizate în diferite discipline, 

in principal pedagogia sau psihologia. Unele sunt preluate din Cadrul european al calificărilor 

(CEC), altele au fost furnizate de parteneri. Această secțiune se prezintă sub forma unei colecții 

comune de concepte utilizate în diferitele discipline asupra cărora se răsfrâng activitățile din 

proiectul nostru. 

Am inclus, de asemenea, un scurt rezumat al CEC într-un subcapitol separat, deoarece 

conținutul acestuia serveşte drept fundament şi ghid în abordarea acestor concepte, inclusiv 

pentru perspectiva UE asupra relației dintre ele.  

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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Deoarece aceste definiții sunt extrase din diferite domenii, pot exista uneori mai multe 

definiții pentru același concept, datorită abordărilor specifice unor discipline şi a lipsei consensului 

cu privire la modul în care conceptele sunt utilizate și interpretate în diferite discipline. Însă 

această diversitate a definițiilor şi abordărilor este utilă şi ne oferă o imagine de ansamblu asupra 

tematicii de proiect.   

 

I.2.1. Perspectivă generală asupra conceptelor 

 

Abilitate (abordare psihologică): competență sau capacitate existentă de a efectua un anumit act 

fizic sau mental. Deși abilitatea poate fi înnăscută sau dezvoltată prin experiență, ea este distinctă 

de capacitatea de a dobândi competență. 

Referințe bibliografice: 

● American Psychological Association Dictionary of Psychology (see 

https://dictionary.apa.org/ability ) 

 

Abilitate (abordare psihologică): abilitatea este un termen larg conceptual care se referă la 

deținerea talentelor și abilităților necesare pentru a îndeplini o sarcină specifică. Astfel, se 

presupune că toate procesele necesare de învățare sau dezvoltare au fost deja finalizate. 

Referințe bibliografice: 

● Psychology Wiki definition (see https://psychology.wikia.org/wiki/Ability ) 

 

Atenție (abordare psihologică): atenția este capacitatea de a recunoaște și a se concentra asupra 

stimulilor relevanți. 

Referințe bibliografice: 

● https://www.cognifit.com/attention  

 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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Competență (abordare generală): capacitatea demonstrată de a aplica cunoștințe, abilități și 

capacități personale, sociale și / sau metodologice în situații de muncă sau de studiu și în 

dezvoltarea profesională și personală. 

Referințe bibliografice: 

● European Qualifications Framework (EQF), https://europa.eu/europass/en/european-

qualifications-framework-series  

 

Competență (cf. Matej Zapušek, Universitatea din Ljubljana): calitatea, starea sau setul 

de caracteristici măsurabile în mod demonstrabil de a avea suficiente cunoștințe, judecată, 

abilități, calificări, capacitate, motivație, trăsături sociale, experiență, comportamente sau puncte 

forte care duc la performanță eficientă, în ceea ce privește o anumită sarcină sau într-o anumită 

privință, sau capacitatea de a face ceva bine / eficient / cu succes sau necesar pentru a finaliza 

o sarcină / activitate de lucru. 

Joc pe computer: Analiza cercetărilor în domeniul învățării bazate pe jocuri subliniază că 

nu există proprietăți comune tuturor jocurilor și că jocurile aparțin doar aceleiași categorii 

semantice, deoarece au o „asemănare familială” între ele . Există multe opinii diferite ale 

cercetătorilor din domeniu despre caracteristicile care fac din anumite activități un joc. 

Johnston (1993) sugerează că optica dinamică, obiectivele definite clar, regulile aplicate 

și interacțiunea constantă sunt astfel de caracteristici. Thorton (1990) afirmă că aspectul esențial 

al jocului este interacțiunea. Provocarea și riscul sunt principalele caracteristici evidențiate de 

Baranauskas (1999). Malone (1981) subliniază patru elemente ale jocurilor pe computer: fantezie, 

curiozitate, provocare şi control. Pentru Garris (2002), competiția, provocarea, interacțiunea 

socială, transformarea și fantezia sunt cele mai importante elemente ale oricărui joc. Kirriemuir 

(2004) definește jocul digital ca un joc care furnizează informații sau conținut digital vizual unuia 

sau mai multor jucători, primeşte informații/input de la jucători, procesează acel input conform 

unui set de reguli de joc programate și modifică informațiile digitale furnizate jucătorilor. 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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Conform lui Prensky (2001), jocurile pe computer pot fi caracterizate prin șase elemente 

structurale esențiale care, atunci când sunt combinate, atrag puternic jucătorii: 

1) Reprezentarea poveștii - oferă un cadru și conectează părțile jocului într-un întreg 

recognoscibil. Poate fi abstract sau concret și conține elemente de povese și fantezie ; 

2)  Obiective și ținte - jucătorii încearcă să atingă obiectivele și provocările asociate cu 

povestea. Ele sunt principala sursă de motivație pentru jucător și servesc drept măsură 

de realizare și abilitate. Astfel, satisfac nevoia de autoevaluare ; 

3) Rezultate și feedback - rezultatul jocului poate fi o victorie, o pierdere sau o plasare pe un 

anumit nivel. În consecință, acest lucru poate declanșa un răspuns emoțional puternic. 

Feedback-ul într-un joc este de obicei implementat ca un fel de reacție la acțiunea 

(interacțiunea) jucătorului. Reacția reflectă calitatea / corectitudinea acțiunii sau deciziei 

jucătorului ; 

4) Conflict / Competiție / Provocare / Adversari - aceste elemente, atunci când sunt adaptate 

abilităților jucătorului, atrag și motivează ; 

5) Interacțiune - există două forme de interacțiune: între jucător și joc (feedback) și între 

jucători (aspect social al jocului) ; 

6) Reguli - oferă o linie de separare între jocul organizat și activitățile ludice spontane. Jocul 

creează un mediu de justiție și stabilește un cadru în care jucătorul poate învăța mișcările 

acceptabile și permise. Regulile indică funcționarea efectivă a fenomenelor reale și, prin 

urmare, necesită acceptarea și luarea în considerare a regulilor și normelor generale. 

 

 

 

Referințe bibliografice: 

● Johnston,R.T., de Felix, W. (1993). Learning from video games. Computer in the Schools, 

9, 199-233. 
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● Thornton, G.C. & Cleveland, J.N. (1990). Developing managerial talent through 

simulation. American Psychologist, 45, 190-199. 

● Baranauskas, M., Neto, N., & Borges, M. (1999). Learning at work through a multi-user 

synchronous simulation game. Proceeding of the PEG'99 Conference, Exeter, UK(137-

144). Exeter, UK: University of Exeter. 

● Malone, T.W. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive 

Science 4. 

● Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). Games, motivation, and learning: A research 

and practice model. Simulation & Gaming, 33(4), 441-467. 

● Kirriemuir, J., McFarlane A. (2004). Literature review in games and learning 

● Prensky, M. (2001). Digital Game-based Learning. McGraw-Hill 

 

Creativitate (abordare psihologică): Psihologii au fost aproape toți de acord cu definiția 

propusă inițial de Guilford în urmă cu șaizeci de ani. Guilford (1950) a definit creativitatea din 

prisma a două criterii: Originalitate sau noutate și adecvare sau adaptabilitate, adică relevanță 

pentru sarcina de față. Uneori, un al treilea criteriu este surpriza (Boden, 2004). Unii adaugă 

calitatea ca un criteriu separat (Kaufman & Sternberg, 2007), în timp ce alții folosesc termenul de 

adecvare într-un mod care include calitatea. 

Putem rezuma definițiile creativității din dicționar după cum urmează: Capacitatea de a 

dezvolta, crea sau descoperi noi idei, soluții sau posibilități; gândirea divergentă: opusul gândirii 

convergente, capacitatea de a explora mai multe răspunsuri sau soluții posibile la o anumită 

întrebare sau problemă. 

 

Referințe bibliografice: 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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● Gabora, Liane. (2013). Psychology of Creativity. Encyclopedia of Creativity, Invention, 

Innovation and Entrepreneurship (pp.1515-1520) Edition:1st Chapter: Psychology of 

creativity Publisher: Springer Editors: E. G. Carayannis. 

  

Creativitatea (abordare generală, psihologică): Psychology Wiki o definește ca: un proces 

mental și social care implică generarea de noi idei sau concepte sau noi asocieri ale minții creative 

între ideile sau conceptele existente. O perspectivă alternativă asupra creativității este: simplul 

actul de a crea ceva nou. 

 

Referințe bibliografice: 

● Psychology Wiki (see https://psychology.wikia.org/wiki/Creativity ) 

 

Educația (cf.  Matej Zapušek, Universitatea din Ljubljana): Educația este un proces 

sistematic de învățare / transfer şi acceptare a cunoștințelor, abilităților, valorilor, moralei, 

credințelor și obiceiurilor. Modelul didactic tradițional al educației se bazează pe constatările 

teoriei comportamentaliste, în care studenții sunt priviți mai degrabă ca destinatari pasivi decât 

creatori activi de cunoștințe. Procesul de învățare și, în consecință, programa sunt centrate pe 

profesor, profesorul este un depozit de cunoștințe, iar cursanții învață în principal prin memorare, 

recitare și activități care oferă întăriri pozitive sau negative. Aceste metode sunt încă eficiente 

pentru învățarea cunoștințelor la niveluri taxonomice inferioare, cum ar fi amintirea, înțelegerea 

și aplicarea. Viziunea modernă a educației se îndreaptă către un model de învățare centrat pe 

student bazat pe teoria învățării constructiviste. Învățarea nu mai este privită ca o transmitere a 

cunoștințelor, ci ca un proces de construcție. Accentuează utilizarea problemelor din lumea reală 

și ia în considerare aspectele sociale ale învățării. Procesul de învățare este centrat pe elev și 

utilizează învățarea activă. Învățarea activă se referă la o gamă largă de strategii de predare și 

poate fi susținută eficient de TIC. Aceasta implică cursanții ca participanți activi la învățarea lor și 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
https://psychology.wikia.org/wiki/Creativity
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le oferă, de asemenea, responsabilitatea pentru planificarea și obținerea rezultatelor învățării. 

Învățarea activă include diverse metode, strategii și activități de predare, cum ar fi învățarea 

bazată pe proiecte, învățarea bazată pe probleme, utilizarea jocurilor de învățare, dezvoltarea 

jocurilor de învățare, povestirea, jocul de rol, evaluare colegială, învățarea bazată pe anchetă, 

învățarea trialogică, etc. Învățarea activă este integrată cu succes într-un proces de învățare 

atunci când activitățile de învățare oferă tuturor elevilor oportunități de a reflecta, de a se angaja 

și de a exersa abilitățile de învățare, aplicare, rezumare sau sintetizare a materialului. 

Joc: conceptul de joc este un termen larg care a fost definit de mulți autori în domeniul 

învățării bazate pe joc. Prezentăm în continuare definițiile care sunt cel mai frecvent citate și astfel 

recunoscute ca fundamentale și importante. Prensky (2001) consideră jocul ca fiind un 

subansamblu de joacă și distracție și îl definește ca joacă organizată care oferă plăcere și 

amuzament. Dempsey (1996) definește jocul ca un set de activități care implică unul sau mai 

mulți jucători care au obiective, constrângeri, recompense și consecințe. Un joc este, într-un 

anumit sens, guvernat de reguli și artificial, implicând un anumit aspect al competiției, chiar dacă 

această competiție este cu sine însuşi. Salen și Zimmerman (2004) definesc jocul ca „un sistem 

în care jucătorii se angajează într-un conflict artificial definit de reguli care duce la un rezultat 

cuantificabil”. Nu există un acord general între teoreticieni cu privire la definirea jocurilor, dar mulți 

sunt de acord asupra caracteristicilor jocurilor (Plass și colab. 2020): sunt bazate pe reguli și 

respectă reguli de joc clar definite; sunt sensibile, permițând şi recepționând acțiunile jucătorului 

și oferind feedback și reacții față de sistem; sunt provocatoare și includ adesea un element de 

hazard; progresul în cadrul unui joc este de obicei cumulativ și reflectă acțiuni anterioare; și, în 

cele din urmă, jocurile invită și motivează jucătorul să participe (Mayer, 2014). Aceste 

caracteristici sunt realizate prin elementele de design care alcătuiesc un joc, și anume mecanica 

jocului, structura stimulentelor, estetica vizuală, estetica auditivă și narațiunea (Plass, Homer și 

Kinzer, 2015). 
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Referințe bibliografice: 

● Dempsey JV, Haynes LL, Lucassen BA, Casey MS (2002). Forty simple computer games 

and what they could mean to educators. Simulation and Gaming, 33(2), 157–168. 

● Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). Rules of play: Game design fundamentals. 

Cambridge, MA: MIT Press. 

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based 

learning. Mit Press. 

● Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of game-based learning. 

Educational Psychologist, 50(4), 258–283. 

 

Învățarea bazată pe joc: învățarea bazată pe joc (game-based learning – GBL) a fost 

definită de Prensky (2001) și Gee (2003) ca un proces de învățare folosind jocuri digitale. GBL 

descrie un mediu în care conținutul jocului și jocul promovează achiziționarea de cunoștințe și 

abilități și în care activitățile de joc includ spații de rezolvare a problemelor și provocări care oferă 

jucătorilor / cursanților un sentiment de realizare (de exemplu, Kirriemuir și McFarlane, 2004, 

McFarlane și colab., 2002, Prensky, 2001). 

Spre deosebire de gamificare, învățarea bazată pe joc implică reproiectarea unei sarcini 

de învățare astfel încât să fie mai interesantă, mai semnificativă și în cele din urmă mai eficientă 

pentru învățare decât o sarcină non-gamificată sau gamificată. Cu alte cuvinte, proiectăm 

mecanisme eficiente de învățare de la bază, adică activitățile recurente în care cursanții se 

angajează în timp ce joacă jocul (Plass și colab., 2012), profitând de oportunitățile unice ale 

jocurilor. Această reproiectare se bazează pe cunoștințe din pedagogie și științe ale învățării, 

precum și teorie și cercetare specifice disciplinei (Plass & Homer, 2012; Plass, Homer și colab., 

2013). Rezultatul include o nouă pedagogie și un nou mod de învățare care, atunci când are 

succes, este considerat nu numai o sarcină bună de învățare, ci și un joc bun. 
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Referințe bibliografice: 

● J. Kirriemuir, A. McFarlane, Literature review in games and learning, Vol. 8, Futurelab, 
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● M. Prensky, Digital game-based learning, McGraw-Hill, New York, NY (2001) 

● Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. New 

York: Palgrave Macmillan. 

● Plass, J. L., Homer, B. D., Kinzer, C. K., Chang, Y. K., Frye, J., Kaczetow, W., … Perlin, 

K. (2013). Metrics in simulations and games for learning. In A. Drachen, M. S. El-Nasr, & 

A. Canossa (Eds.), Game analytics (pp. 697–729). New York, NY: Springer. 

● Plass, J.  L., & Homer, B.  D. (2012, March). Popular game mechanics as inspirations for 

learning mechanics and assessment mechanics. Paper presented at the Game 

Developers Conference, San Francisco, CA, March 5–9, 2012. 

● Plass, J. L., Homer, B. D., Hayward, E. O., Frye, J., Huang, T. T., Biles, M., … Perlin, K. 

(2012). The effect of learning mechanics design on learning outcomes in a computer-

based geometry game. In S. Göbel, W. Müller, B. Urban, & J. Wiemeyer (Eds.), Lecture 

Notes in Computer Science: Vol. 7516. E-learning and games for training, education, 

health and sports (pp. 65–71). Berlin, Germany: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-

3-642-33466-5_7 

 

Mecanica jocului: mecanica jocului se referă la jocul esențial, adică activitățile sau grupurile de 

activități pe care jucătorul le repetă în timpul jocului. În jocurile de învățare, distingem două tipuri 

de mecanică: mecanica de învățare, care urmărește în primul rând un scop al învățării și este 

dezvoltată pe baza abordărilor teoretice ale învățării, și mecanica de evaluare, care urmăreşte un 

scop de diagnosticare și se bazează pe abordări ale teoriei testelor (Plass & Homer, 2012). Multe 
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mecanisme pot avea ambele obiective (Plass, Homer și colab. 2013), iar cercetările au arătat că 

alegerea mecanismelor are un impact asupra rezultatelor învățării (Plass și colab., 2012; Plass, 

O'Keefe, Homer, Case, & Hayward, 2013). Învățarea este facilitată atunci când mecanica jocului 

și obiectivele de învățare sunt aliniate (Plass și colab., 2015). 

 

Referințe bibliografice: 

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based 

learning. Mit Press. 

 

Gamificare: gamificarea implică adăugarea anumitor caracteristici ale jocului la un mediu de 

învățare existent (care nu este bazat pe joc), implicând în principal sistemul de recompense și 

structura narativă, pentru a-l face mai motivant. Gamificarea adaugă stimulente precum stele, 

puncte, realizări sau clasamente pentru a încuraja cursantul să depună eforturi într-o sarcină altfel 

neinteresantă sau plictisitoare. Cu toate acestea, sarcina de învățare în sine rămâne în mare 

parte neschimbată. Un exemplu timpuriu de gamificare îl reprezintă program ele de recompense 

ale companiilor aeriene, care există de câteva decenii. În loc să reproiecteze experiența de zbor 

în sine, aceste programe utilizează puncte și statutul de elită pentru a face din zborul o atracție și 

a atrage clienții către compania aeriană. În contextul învățării, aceasta este de obicei privită ca o 

oportunitate ratată de a regândi și reproiecta sarcina de învățare (Plass și colab., 2020). 

 

Referințe bibliografice: 

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based 

learning. Mit Press. 
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Cunoașterea înseamnă rezultatul preluării informațiilor prin învățare. Cunoașterea este ansamblul 

de fapte, principii, teorii și practici legate de un domeniu de lucru sau studiu. În contextul CEC, 

cunoaşterea este descrisă ca find teoretică şi / sau factuală.  

 

Referințe bibliografice: 

● European Qualifications Framework (EQF) (see e.g. 

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Knowledge ) 

 

Teoria dezvoltării cognitive a lui Piaget: În cartea sa Play, Dreams and Imitation in Childhood, 

Piaget (1962) a abordat rolul jocului în dezvoltarea cognitivă a copiilor, în special în ceea ce 

privește încurajarea dezvoltării abilităților simbolice. Piaget a considerat că jocul este o parte 

integrantă a dezvoltării cognitive generale și a presupus că jocul devine mai abstract, simbolic și 

social pe măsură ce copiii progresează prin diferite etape de dezvoltare. Potrivit lui Piaget, jocul 

contribuie la dezvoltarea cognitivă a copiilor prin activarea unor scheme (adică unități de bază 

pentru organizarea cunoștințelor și comportamentului) în moduri care transcend realitatea 

actuală. Pentru Piaget, jocul a fost în primul rând asimilarea - interpretarea stimulilor de mediu 

astfel încât aceștia să fie încorporați în schemele existente ale copilului. Piaget (1962) a susținut 

că primele forme de joc erau doar pentru „plăcere funcțională” - copiii „se joacă” prin activarea 

unei scheme senzoriale-motorii în situații care nu erau asociate inițial cu schema, deoarece „se 

simt bine”. De exemplu, sugarii își activează schema de supt pentru a „suge” pe o pătură pufoasă, 

deoarece se bucură de senzație. În primele etape, jocul nu duce neapărat la construirea de noi 

structuri cognitive, dar servește o funcție importantă în învățare și dezvoltare, oferind copiilor 

oportunități de a practica abilitățile și cunoștințele existente și de a-și consolida și perfecționa 

schemele (Pellegrini & Galda , 1993). Pe măsură ce jocul copiilor devine mai complex, evoluează 

și mecanismele care contribuie la apariția schemelor. Mai mult, pe măsură ce copiii mai mari își 

dezvoltă abilitățile simbolice, ei sunt capabili să extragă și să combine elemente din schemele 
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existente în timpul jocului și să creeze noi structuri cognitive din aceste elemente. Astfel, pentru 

Piaget, rolul principal al jocului în dezvoltarea cognitivă este de a permite repetiția schemelor 

existente, dar copiii mai mari sunt, de asemenea, capabili să creeze noi structuri cognitive în 

timpul jocului. 

 

Referințe bibliografice: 

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based 

learning. Mit Press. 

 

Jocul (jocul ca activitate): Jocul este considerat o activitate de zi cu zi și o experiență excelentă 

pentru copii, adolescenți și adulți. Potrivit lui Rieber și colab. (1998), jocul este o experiență de 

învățare intensivă în care participanții investesc în mod voluntar mult timp, energie și angajament, 

obținând în același timp o mare plăcere din experiența generală (Rieber și colab., 1998). Mai 

mult, jocul este un important mediator de învățare și socializare pentru oameni de-a lungul vieții 

și un mod adecvat, remarcabil și respectabil de a îmbunătăți procesul de învățare (Tsai și colab., 

2012). Fabricatore (2000) definește jocul ca o activitate intelectuală efectuată de dragul său, care 

nu are nici funcții clar identificabile, nici efecte biologice imediate și este asociată cu procesele 

exploratorii care urmăresc expunerea jucătorului la noi stimuli. Potrivit lui Prensky (2001), jocul 

este ceva ce este ales ca sursă de plăcere intensă, atrăgătoare și care promovează formarea 

grupurilor sociale. Jocul nu numai că oferă plăcere, ci și crește angajamentul nostru, ceea ce ne 

ajută să învățăm. Psihologia dezvoltării a recunoscut de mult jocul drept una dintre cele mai 

naturale forme de învățare (Homer, Raffale și Henderson, 2020). Copiii se joacă cu mult înainte 

de a avea o teorie complet dezvoltată a minții (Flavell, Flavell și Green, 1987) și numeroși 

cercetători au susținut că jocul este esențial pentru dezvoltarea cognitivă, fizică, socială și 

emoțională a copiilor (Ginsburg, 2007; Hirsh- Pasek, Berk și Singer, 2009 - vezi Lillard și colab., 

2013). Atât Jean Piaget, cât și Lev Semyonovich Vygotsky au scris despre importanța jocului în 
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dezvoltarea copiilor. Ambii au susținut că jocul susține învățarea copiilor, deși nu au căzut de 

acord referitor la unele detalii specifice (Piaget, 1962; Vygotsky, 1966). 

 

Referințe bibliografice: 

● Rieber, L. P., Smith, L., & Noah, D. (1998). The value of serious play. Educational 

Technology, 38(6), 29-37. 

● F.H. Tsai, Y. Kuang-Chao, and  H.S.  Hsiao,  “Exploring  the  factors influencing learning 

effectiveness in digital game -based learning,” Journal of Educational Technology & 

Society, 15(3), 2012, p. 240. 

● Fabricatore, C. (2000). Learning and videogames: An unexploited synergy. 

● Prensky, M. (2001). Digital Game-based Learning. McGraw-Hill 

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based 

learning. Mit Press. 

● Flavell, J. H., Flavell, E. R., & Green, F. L. (1987). Young children’s knowledge about the 

apparent real and pretend-real distinctions. Developmental Psychology, 23(6), 816–822. 

● Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development 

and maintaining strong parent-child bonds. Pediatrics, 119(1), 182–191. 

● Hirsh-Pasek, K., Berk, L. E., & Singer, D. (2009). A mandate for playful learning in 

preschool: Applying the scientific evidence. Oxford, England: Oxford University Press. 

● Lillard, A. S., Lerner, M. D., Hopkins, E. J., Dore, R. A., Smith, E. D., & Palmquist, C. M. 

(2013). The impact of pretend play on children’s development: A review of the evidence. 

Psychological Bulletin, 139(1), 1–34. 

● Piaget, J. (1962). Play, dreams, and imitation in childhood. New York, NY: W. W. Norton. 

● Vygotsky, L. S. (1966). Play and its role in the mental development of the child. Soviet 

Psychology, 5(3), 6–18. 
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Responsabilitate și autonomie înseamnă capacitatea cursantului de a aplica cunoștințele și 

abilitățile în mod independent și responsabil. 

 

Referințe bibliografice: 

● European Qualifications Framework (EQF) 

 

Abilități (abordarea CEC): abilitatea de a aplica cunoștințe și de a folosi îndemânarea pentru a 

finaliza sarcini și a rezolva probleme. În contextul EQF, abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive 

(folosind gândirea logică, intuitivă și creativă) sau practice (folosind abilități manuale și utilizarea 

metodelor, materialelor, instrumentelor și instrumentelor). 

 

Referințe bibliografice: 

● European Qualifications Framework (EQF) 

 

Abilitate (abordare psihologică): o abilitate sau deprindere dobândită prin antrenament și 

practică. Abilitățile motorii se caracterizează prin capacitatea de a efectua o mișcare complexă 

sau un comportament serial rapid, lin și precis. Abilitățile în alte sarcini învățate includ abilități de 

bază, abilități de comunicare și abilități sociale. 

Abilitățile de bază în educație includ: citirea, scrierea și calculul. Stăpânirea abilităților de 

bază este considerată în mod tradițional o condiție prealabilă pentru reuşita academică. 

Abilitățile de comunicare sunt abilitățile necesare pentru o comunicare eficientă. Pe lângă 

abilitățile lingvistice generale (vocabular suficient și cunoștințe de sintaxă), comunicarea eficientă 

include abilitatea de a asculta și de a citi, de a-și prezenta gândurile în mod clar atât oral, cât și 

în scris, de a accepta că opiniile altora pot diferi de ale cele proprii și de a anticipa efectul a celor 

spuse sau scrise asupra ascultătorilor sau cititorilor. 
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Abilitățile sociale se referă la un set de abilități învățate care permit unei persoane să 

interacționeze competent și adecvat într-un context social dat. Abilitățile sociale cel mai des 

menționate în culturile occidentale includ asertivitatea, coping-ul, comunicarea și construirea 

prieteniei, rezolvarea problemelor interpersonale și capacitatea de a-şi regla cognițiile, emoțiile și 

comportamentul. 

 

Referințe bibliografice: 

● American Psychological Association Dictionary of Psychology (see 

https://dictionary.apa.org/skill and the Referințe bibliografice therein) 

 

Starea de flux: Csikszentmihalyi și colegii (Csikszentmihalyi, 1997; Nakamura & Csikszentmihalyi, 

2014) au efectuat cercetări considerabile cu privire la o stare profundă de implicare descrisă ca 

fiind starea de flux. Autorul a constatat că starea de flux reprezintă în general: 

1) un nivel optim de acțiune,  

2) un sentiment de plăcere și control,  

3) potrivirea abilităților jucătorului cu provocările activităților respective,  

4) obiective clare,  

5) feedback (răspuns) și 

 6) extaz pe o perioadă mai lungă de timp. 

Cu alte cuvinte: într-o stare de flux, oamenii sunt angajați profund și fără efort în activitatea 

lor curentă și nu se gândesc la alte lucruri, cum ar fi problemele vieții de zi cu zi. În această stare, 

oamenii au un sentiment de control asupra acțiunilor lor, un sentiment redus de conștiință de sine 

și adesea un sentiment distorsionat al timpului. O stare de flux este de obicei declanșată atunci 

când cuiva i se prezintă provocări care îl provoacă, dar nu îi copleșesc abilitățile, și când există 

obiective clare care oferă feedback imediat cu privire la progres. Deoarece jocurile pot îndeplini 

toate criteriile necesare, acestea au fost descrise de Csikszentmihalyi (2014) ca un mediu ideal 
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pentru inducerea unei stări de flux. În educație, stările de flux sunt importante, deoarece pot 

reduce povara conștiinței de sine care poate împiedica învățarea (Csikszentmihalyi, 2014). Prin 

reducerea conștiinței de sine, cursanții își pot concentra atenția asupra prelucrării informațiilor 

educaționale importante. În plus, experiența stării de flux servește ca motivație pentru a repeta 

sarcinile care au declanșat experiența (Csikszentmihalyi, 2014). În acest sens, experimentarea 

fluxului prin învățare jucăușă, așa cum poate fi cazul jocurilor educaționale foarte antrenante, 

poate pune la dispoziție resurse cognitive suplimentare pentru învățare și îi poate motiva pe 

cursanți să persevereze cu sarcini provocatoare sau repetitive. 

Pentru a obține o astfel de stare de extaz, trebuie îndeplinite anumite condiții. Malone a 

definit 5 condiții pentru realizarea „fluxului”: 

1) Activitatea trebuie să fie concepută în așa fel încât jucătorul să poată ajusta continuu nivelul 

provocării la abilitățile sale; 

2) Activitatea trebuie organizată în așa fel încât să poată fi „izolată” de alți stimuli care ar putea 

afecta jucătorul în timpul jocului; 

3) Ar trebui să existe criterii clare pentru succes; 

4) Activitatea ar trebui să ofere feedback jucătorului care să îi transmită cât de bun este la joc; 

5) Activitatea trebuie să ofere o varietate de provocări, astfel încât jucătorul să poată primi 

informații despre diferite aspecte ale performanței sale. 

 

Referințe bibliografice: 

● Malone, T.W. (1981). What makes computer games fun? Byte, 6(12), 258-277. 

● Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and 

invention. New York, NY: HarperCollins. 

● Csikszentmihalyi, M. (2014). Applications of flow in human development and education. 

Dordrecht, Netherlands: Springer. 
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● Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The concept of flow. In M. Csikszentmihalyi 

(Ed.), Flow and the foundations of positive psychology (pp. 239–263). Dordrecht, 

Netherlands: Springer. 

● Rugelj, J. (2015). Serious computer games in computer science education. EAI Endorsed 

Trans. Serious Games, 2(6), e6. 

 

Teoria dezvoltării sociale a lui Vygotsky: Similar cu Piaget, Vygotsky (1978) a subliniat, de 

asemenea, importanța jocului. Vygotsky (1966) a mers până la a susține că jocul este „cea mai 

importantă sursă de dezvoltare din anii preșcolari” (p. 6). Spre deosebire de Piaget, Vygotsky 

subliniază că jocul nu este adesea „plăcut” în sine, ci servește unui scop specific. Vygotsky 

susține că înțelegerea jocului necesită luarea în considerare a nevoilor, dorințelor și motivațiilor 

copiilor. Motivația unui copil pentru joc se schimbă pe măsură ce se dezvoltă - lucrurile care 

motivează un copil de 1 an nu mai afectează motivația unui copil de 2-3 ani și așa mai departe. 

Prin joc, copiii sunt capabili să pună capăt decalajului dintre experiențele dorite și experiențele 

care le sunt disponibile. În acest fel, jocul servește pentru a aduce copiii în zona lor de dezvoltare 

proximă (ZPD). 

 

Referințe bibliografice: 

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based 

learning. Mit Press. 

Zona proximei dezvoltări (ZPD): Vygotsky a definit ZPD ca „decalajul dintre nivelul real de 

dezvoltare determinat de rezolvarea independentă a problemelor și nivelul de dezvoltare 

potențială determinat de rezolvarea problemelor sub îndrumarea adulților sau în colaborare cu 

colegi mai capabili” (Vygotsky, 1978, p. 86). În ZPD, copilului i se oferă posibilitatea de a explora 

rezultate dincolo de abilitățile sale actuale. Reducerea decalajului dintre abilitățile actuale ale 

copilului și acțiunile lor dorite are loc atunci când un cursant experimentat și un copil schimbă 
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instrumente culturale, iar schimbul este internalizat de cursant (Schunk, 2012). Aceasta înseamnă 

că cursanții își aduc cunoștințele anterioare și le îmbină cu ceea ce învață. Jocul creează ZPD 

permițând copilului să subordoneze regulile într-un mod care nu este posibil în realitate (Vygotsky, 

1966). În joc, copiii au posibilitatea de a planifica și repeta activități din viața reală într-o sferă a 

imaginației, astfel încât să poată experimenta posibilele consecințe ale acțiunilor lor fără costurile 

vieții reale. Acest lucru permite copiilor să se elibereze de constrângerile situației imediate. De 

asemenea, le permite să realizeze mai mult decât ar putea realiza în alt mod. Cu alte cuvinte, 

constrângerile jocului servesc drept schelă pentru sprijinirea copilului în ZPD. Așa cum a scris 

Vygotsky (1966), "În joc un copil este întotdeauna peste vârsta medie, peste comportamentul său 

de zi cu zi; în joc este ca și cum ar fi cu un cap mai înalt decât este el în realitate". 

 

Referințe bibliografice: 

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based 

learning. Mit Press. 

 

I.2.2. Definirea conceptelor cheie – perspectiva UE 

 

Documentele oficiale ale Uniunii Europene reprezintă un ghid și o bază pentru 

profesioniștii din domeniul educației. Aceste documente definesc o gamă largă de concepte 

legate de educație, abilități și creativitate într-un sens mai general. 

Cele mai relevante documente ale Uniunii Europene pentru proiectul nostru sunt 

- RECOMANDARE A CONSILIULUI din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor 

pentru învățarea continuă și de abrogare a recomandării Parlamentului European și a 
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Consiliului din 23 aprilie 2008 privind instituirea Cadrului european al calificărilor pentru 

învățarea continuă (2017 / C 189/03) 1 și 

- RECOMANDARE A CONSILIULUI din 22 mai 2018 privind competențele cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții (2018 / C 189/01). 2 

Obiectivul principal al acestor recomandări este de a contribui la modernizarea sistemelor 

de educație și formare și de a îmbunătăți capacitatea de angajare, mobilitatea și incluziunea 

socială a angajaților și cursanților. Drept urmare, recomandările adoptă o abordare practică a 

definițiilor, în principal din perspectiva educației și a viitorului ocupării forței de muncă. 

 

Conform documentelor menționate mai sus: 

Competența este o "combinație de cunoștințe, abilități și atitudini" adecvate unui context dat, 

"capacitatea demonstrată de a folosi cunoștințe, abilități și deprinderi personale, sociale și / sau 

metodologice în situații de muncă sau de studiu și în dezvoltarea profesională și personală" (CE, 

2018 / C 189/01). 

CE stabilește opt competențe cheie specifice considerate la fel de importante pentru 

integrarea cu succes a persoanelor într-o societate globalizată și pe piața muncii, precum și 

pentru împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și ocuparea forței 

de muncă. Cele opt competențe cheie identificate de Cadrul european de referință sunt: 

 „1) Comunicarea în limba maternă; 

2) Comunicare în limbi străine; 

3) Competență matematică și competențe de bază în știință și tehnologie; 

4) Competență digitală; 

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN. Web 
27 martie 2021. 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 . Web 27 
martie 2021. 
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5) Învățarea de a învăța; 

6) Competențe sociale și civice; 

7) Simțul inițiativei și antreprenoriatului; și 

8) Conștientizare și exprimare culturală ”[Anexă la RECOMANDAREA CONSILIULUI din 22 mai 

2018 privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Text cu relevanță pentru 

SEE) (2018 / C 189/01)]. 

Abilitatea (eng. skill) se referă la unul dintre elementele din structura competenței. În Cadrul 

European al Calificărilor (CEC) este definit ca: „deprinderea de a aplica cunoștințe și de a folosi 

cunoștințele pentru a îndeplini sarcini și a rezolva probleme”. În CEC, abilitățile sunt clasificate 

după cum urmează: 

- abilități cognitive (care implică utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) şi 

- abilități practice (care implică dexteritate manuală și utilizarea metodelor, materialelor, 

instrumentelor și uneltelor). 

Cunoştințele sunt condiția prealabilă pentru construirea și formarea abilităților, reprezentând un 

alt element al structurii competenței, fiind definite în CEC ca „rezultatul asimilării informațiilor prin 

învățare”, un „set de fapte, principii, teorii și practici legate de un domeniu de muncă sau studiu"; 

cunoștințele pot fi teoretice și / sau factuale. 

Abilitățile creative se încadrează în categoria abilităților cognitive; abilitățile cognitive se numără 

printre descriptorii componentei de competență (alături de componentele de cunoaștere, 

responsabilitate și autonomie) la toate cele 8 niveluri ale rezultatelor învățării definite în CEC. 

Finalități ale învățării: o confirmare a ceea ce un cursant știe, înțelege și este capabil să facă la 

finalizarea unui proces de învățare. CEC combină sistemele naționale de calificare și cadrele 

diferitelor țări în jurul unei referințe europene comune în cele opt niveluri de referință ale sale. 

Nivelurile acoperă întreaga gamă a calificărilor, de la bază (nivel 1, de exemplu, certificat de 

absolvire a școlii) până la nivel avansat (nivel 8, de exemplu, doctorat). 
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Creativitatea, împreună cu rezolvarea problemelor, gândirea critică, lucrul în echipă și 

adaptabilitatea, este una dintre abilitățile soft identificate în Agenda pentru noi competențe 2016 

pentru Europa ca fiind unul dintre obiectivele educației actuale (împreună cu inovația) și se 

regăseşte în toate cele 8 competențe cheie definite în Cadrul de referință european de mai sus: 

„Rezolvarea problemelor, gândirea critică, abilitățile de colaborare, creativitatea, capacitatea de 

calcul, autoreglarea sunt mai importante ca oricând în societatea noastră care se schimbă rapid 

[....] instrumente pentru a aplica ceea ce învățăm în realitate pentru a dezvolta noi idei, noi teorii, 

noi produse și noi cunoștințe "(CE, 2018 / C 189/01). 

Creativitatea este una dintre abilitățile esențiale ale alfabetizării digitale (capacitatea de a 

utiliza, accesa, filtra, evalua, crea, programa și partaja conținut digital, gestiona și proteja 

informațiile, datele și identitățile digitale și recunoaște și gestiona în mod eficient software, 

dispozitive, inteligență artificială sau roboți) și antreprenoriat (imaginație, gândire strategică și 

rezolvare de probleme, reflecție critică și constructivă în contextul evoluției proceselor creative și 

a inovației, capacitatea de a colabora atât ca indivizi, cât și în echipe, de a mobiliza resurse 

(oameni și lucruri) și de a susține activități, comunica și negocia eficient cu ceilalți și gestiona 

incertitudinea, ambiguitatea și riscul de a lua decizii în cunoștință de cauză) (idem.). 

Ca abilitate soft, creativitatea se manifestă printr-o conduită originală, o trăsătură de 

personalitate care modelează modul în care cineva lucrează fie individual, fie în echipă. 

Creativitatea presupune utilizarea imaginației pentru a propune idei și soluții originale bazate pe 

unele cunoștințe anterioare și prin activarea anumitor abilități; unul dintre sinonimele pentru 

creativitate este inventivitatea, astfel încât a dovedi abilități creative demonstrează de fapt 

inventivitatea cuiva. 

Creativitatea este considerată o manifestare a imaginației, un proces cognitiv psihologic 

de ordin superior și, astfel, baza activităților mentale esențiale, cum ar fi învățarea, jocul, munca, 

comunicarea și crearea. Cu alte cuvinte, abilitățile creative susțin toate acele activități umane care 
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asigură progresul și dezvoltarea personală și profesională continuă a unei persoane, cu scopul 

final de integrare și progres socio-profesional, precum și autonomie. 

În cadrul proiectului GAME-ED, organizații din trei țări (Ungaria, Slovenia şi România) 

colaborează pentru a genera produse ştiințifice autentice, de interes şi utilitate pentru formatorii 

din educația adulților şi nu numai.  În această lucrare, vom opera cu termenii definiți mai sus, 

astfel încât rezultatele proiectului să formeze un sistem coerent bazat pe referințe bibliografice 

corespondente. 

 

 

I.3. Abordarea filosofică a conceptelor cheie ale proiectului  

 

Este util să abordăm un domeniu într-un studiu dintr-o perspectivă mai generală și să ne 

bazăm pe aceasta, dar este și mai util mai ales în studiile care implică multe discipline diferite. 

Acest proiect asociază diferite discipline și, ca atare, o abordare generală aduce o contribuție 

benefică şi utilă. Filosofia poate oferi o perspectivă largă, de ansamblu asupra tematicii 

conceptuale a proiectului, motiv pentru care  am ales să includem abordarea filosofică în această 

secțiune introductivă, teoretică a lucrării de față.  

Referitor la conceptele de dezvoltare, competențe și gândire, cercetările filosofice și 

publicațiile lui Balázs Török -Szabó pot fi considerate semnificative. 

În această secțiune, conceptele utilizate în proiect sunt plasate într-un sistem filosofic 

care, datorită fundamentelor sale filosofice, include interpretarea tuturor disciplinelor individuale 

enumerate anterior pe baza modelului descris în The Theoretics de Balázs Toeroek-Szabó. 
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I.3.1. Atenția 

 

La nivelul individului, atenția este suma identificării și focalizării. Altfel spus, identificarea este 

locul din care individul își direcționează atenția, iar focalizarea este acel lucru către care își 

îndreaptă atenția. 

Atenția poate fi îmbunătățită: atât gama de lucruri către care se îndreaptă atenția, cât și 

lucrurile cu care cineva se identifică pot fi extinse. Focalizarea și identificarea pot converge și 

deveni incluzive, ceea ce înseamnă că propria noastră funcționare poate intra și în atenția 

noastră, astfel încât să o putem înțelege. 

Atenție: atenția este un punct de vedere. Pentru individ, este suma identificării și 

focalizării. 

Identificare: suma lucrurilor prin care o persoană se definieşte.  

Focalizare: Suma lucrurilor cărora o persoană le acordă atenție. 

 

I.3.2. Procesul fluxului de informații 

 

Relația dintre individ și realitate, procesul de comunicare, pot fi înțelese ca un flux de informații. 

Fluxurile de informații dintre individ și realitate au loc în ambele direcții: 

- Pe de o parte, informațiile curg dinspre individ către realitate (voință), 

- pe de altă parte, dinspre realitate către individ (experiență). 

Toate acestea pot fi gândite ca un proces circular, descris după cum urmează: 

- Individul selectează informațiile din realitate și se ’hrăneşte’ cu acestea (experiență), 

- împarte informațiile în componente, concepte (crearea de concepte), 

- organizează, stochează, grupează și transferă conceptele în gânduri (gândire), 

- adună informații noi din noile concepte organizate (asocierea conceptelor), 

- transferă noile informații către realitate (voință), 

- face o schimbare în realitate cu noile informații (acțiune), 
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- și selectează informații noi din schimbare și le aduce către sine (o experiență diferită, nouă). 

Gândirea: mișcările unui individ prin care transferă, modifică, conectează, combină și organizează 

conceptele în atenția sa. Gândirea este transferul conceptelor în gânduri. 

Acțiune: Mișcarea prin care un individ introduce informații în realitate, provocând o schimbare în 

cadrul acesteia. 

Crearea de concepte: individul descompune informațiile în trei tipuri de concepte cu care să 

opereze în gândire, la fel cum o prismă descompune lumina albă în culorile sale. Acestea sunt 

conceptele fizice, mentale și emoționale. Deci, o informație ajunge întotdeauna în minte sub forma 

acestor trei tipuri de concepte. În procesul de experimentare, acestea pătrund în minte, indiferent 

dacă sunt sau nu ascunse de atenția individului. 

Asocierea noțiunilor: Când un individ dorește să mute informațiile spre realitate, el poate combina 

trei concepte diferite - concepte fizice, mentale și emoționale - în informații care se pot manifesta 

apoi în realitate. Acest fenoment reprezintă procesul de asociere a conceptelor. 

În procesul de experiență, toate cele trei concepte pătrund în minte, indiferent dacă sunt sau nu 

ascunse de atenția individului. 

 

I.3.3. Dezvoltare 

 

Dezvoltarea este capacitatea intelectului uman de a face în mod conștient o schimbare. Este 

capabil să se organizeze independent și să exercite astfel o influență asupra sa și asupra lumii 

externe. 

Condiția prealabilă pentru aceasta este conștiința și faptul că ființa umană inițiază o schimbare 

din propria sa voință, adică nu reacționează doar, ci acționează independent. 

Dezvoltare: Dezvoltarea este o schimbare conștientă. 

Conștiință: conștiința este utilizarea atenției atunci când atenția este îndreptată spre conștiință. 

Două cerințe de bază pentru conștiință sunt autosuficiența și ordinea. Conștiința este un echilibru 
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între autosuficiență și ordine, adică suntem conștienți atunci când suntem conștienți de ordinea 

realității (vedem realitatea în funcție de realitate, nu o filtrăm sau o denaturăm prin proiecție) și 

suntem, de asemenea, conștienți de unicitătea noastre. 

Schimbare: Acțiune. Ceea ce o deosebește de reacție este faptul că schimbarea nu este un 

răspuns la un stimul extern, ci emană de la individ. 

Condițiile esențiale pentru dezvoltare 

Pentru ca dezvoltarea, schimbarea conştientă să se manifeste, trebuie îndeplinite 5 

condiții de bază interdependente: 

(a) Atenție: individul trebuie să își concentreze atenția asupra lucrului în care dorește să se 

dezvolte pentru a recunoaște oportunitățile și instrumentele de dezvoltare și a le putea folosi 

pentru a experimenta ceva nou. 

b) Tensiune: energia necesară pentru a produce o schimbare care poate fi pusă în acțiune. 

c) Instrument: un instrument adecvat, un mod, o metodă care permite dezvoltarea și promovează 

dezvoltarea eficientă, prin intermediul căreia se poate realiza dezvoltarea. 

d) Muncă: folosirea tensiunii ținute în atenție pentru a face o schimbare cu instrumentul, o mișcare 

spre dezvoltare. 

e) Direcție nouă: direcționarea efortului într-o direcție pentru a câștiga experiență care nu era 

disponibilă anterior - ținând cont de faptul că în procesul de schimbare căutăm noul. 

 

I.3.4. Conceptele proiectului din perspectiva modelului filosofic 

 

Educație: Educația este un proces al fluxului de informații ce are ca scop transferu și dezvoltarea 

cunoștințelor. Este un proces bidirecțional, adică implică atât transferul de cunoștințe, cât și 

dobândirea de cunoștințe. Procesul educațional este activ, ceea ce înseamnă că este necesară 

participarea activă a ambelor părți pentru ca informația să curgă eficient. 
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Transmiterea cunoștințelor și dobândirea cunoștințelor pot fi, de asemenea, un act conștient, 

adică un proces conștient care provine de la individ și se bazează pe propria sa decizie. În acest 

caz, poate duce la dezvoltarea ambelor părți (atât a educatorului, cât și a cursantului). 

Educația ca oportunitate pentru dezvoltare necesită condițiile de bază pentru dezvoltare, adică 

atenție, tensiune adecvată, instrument / metodă, muncă investită și căutarea constantă a unei 

direcții noi. 

Joc: Jocul este un proces practic de formare în care dezvoltarea poate apărea în mod natural și 

realist. 

Jocul este practic, adică omul participă la el prin propria sa voință (nu prin constrângere), 

se întâmplă prin el, își aduce propriile acțiuni în el și între timp le experimentează în realitate. 

Pentru oameni, jocul este cel mai natural proces de învățare, îl facem instinctiv și îl 

învățăm din copilărie. Scopul său este descoperirea, experimentarea. Experiențele acumulate și 

abilitățile dezvoltate în jocuri sunt permanente și pot fi folosite în practică. Utilizarea deliberată a 

jocurilor este una dintre cele mai eficiente modalități de dobândire și consolidare a cunoștințelor 

tocmai pentru că este atât de naturală. 

Este similar vieții, deoarece jocul este situat în situații similare vieții de zi cu zi. Conține o 

ordine (reguli de joc) asemănătoare realității. Cu situații familiare în care putem încerca multiple 

alegeri și strategii, astfel încât să putem învăța din consecințe, dar fără consecințele reale sau 

finale, putem învăța să facem alegeri eficiente, să abordăm problemele din alte unghiuri și să 

încercăm lucruri noi, printre altele.  

Poate fi numit și veridic, deoarece jocul în sine este un exercițiu, o parte a vieții, deci 

evidențiază situații și caracteristici - și le subliniază cu regulile corecte - pe care nu le observăm 

neapărat în viața de zi cu zi. Într-un joc, putem să le experimentăm în condiții de siguranță și să 

învățăm ceva despre noi înșine, despre modul în care lucrăm și despre relația noastră cu 

realitatea. 
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Este veridic şi deoarece este însoțit de eliberare, bucuria de a trăi și de naturalețea 

timpului petrecut împreună. 

Educație bazată pe joc: un proces de flux de informații care vizează transmiterea de 

cunoștințe și dezvoltare pe de o parte și achiziționarea de cunoștințe și dezvoltare pe de altă 

parte, folosind jocuri și jocul. 

Competență: Competența înseamnă a trăi cu anumite posibilități. Acestea sunt posibilități parțial 

înnăscute, talente, înclinații, experiențe parțial dobândite prin influențe de mediu și posibilități 

parțial învățate sau văzute în timpul dezvoltării. Dacă cineva este competent într-un anumit 

subiect sau domeniu, înseamnă că el sau ea vede oportunități în acea zonă și este capabil să 

profite de ele. 

Cele mai multe competențe pot fi legate de procesul de gândire și de acordare a atenției. 

Majoritatea competențelor pot fi dezvoltate luând în considerare cele cinci condiții de bază ale 

dezvoltării. 

Creativitate: creativitatea este o competență legată de gândire și asocierea conceptelor. În sensul 

cel mai restrâns, creativitatea înseamnă conectarea și asocierea conceptelor. Într-un sens mai 

restrâns, creativitatea înseamnă capacitatea de a conecta concepte într-un mod special, 

remarcabil și diferit față de media și de a crea noi informații și creații astfel. 

Abilitate (eng. ability): aptitudinea pentru un act sau performanță sau gradul respectivei aptitudini; 

talent. Calitatea și gradul său sunt determinate în parte de aptitudini și tendințe înnăscute și în 

parte de experiența (cunoștințe, abilități) dobândite prin influențe de mediu combinate. Aptitudinea 

poate fi dezvoltată. 

Abilitate / deprindere (eng. skill): o abilitate devine automatizată prin repetarea frecventă a unei 

activități și apoi funcționează fără memorie conștientă în timpul acțiunii. 

Omul: Omul este suma nivelurilor sale fizic, mental, emoțional. 
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Nivelul fizic include corpul fizic și tot ceea ce poate fi determinat de el prin materie. De 

asemenea, include percepția prin cele cinci simțuri: auz, văz, miros, atingere, gust, inclusiv 

instincte, informații stocate în ADN și gândire fizică, adică gândire ghidată de instincte. 

Nivelul mental este partea individului în care ideile sunt create, reprezentate, stocate, 

eliminate, conectate și mutate prin gândire. Aceasta include imaginația și raționamentul mental, 

adică gândirea dirijată de planul mental. 

Nivelul emoțional este zona în care individul stochează ideile trăite prin afect, memoria 

sentimentelor, amprenta legăturii lor cu realitatea. 

Reținere: Procesul de reținere constă în faptul că individul încorporează informațiile 

selectate de acțiune în gândirea sa - pe scurt, le experimentează - și le asociază în conștiința sa 

cu realitatea. Consecința acestui proces este că ideile din conștiință și informațiile realității sunt 

în armonie între ele; în gândirea sa, conexiunile corespund conexiunilor realității. 
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II. ANALIZA NECESITĂȚILOR PRIVIND ABILITĂȚILE DIN PRISMA 

PĂRȚILOR INTERESATE 
 

 

II.1. Introducere 
 

Această evaluare a nevoilor se bazează pe o investigație bazată pe chestionar cu privire la 

metodele de dezvoltare a abilităților creative în educația adulților. Cercetarea bazată pe 

chestionar a fost realizată prin aplicarea a două chestionare către două grupuri diferite de 

respondenți, și anume formatorii din educația adulților - grupul țintă principal al proiectului Game- 

ED (Chestionarul 1 - Anexa 1) și cursanții adulți, beneficiarii educației adulților - grupul țintă 

secundar al proiectului Game- ED (Chestionarul 2 - Anexa 2). Ambele chestionare au fost 

pregătite de echipele de experți ale instituțiilor partenere din proiect și evaluate de coordonatorii 

echipelor de experți din fiecare instituție parteneră. 

 Întrebările din ambele chestionare au fost formulate pentru a obține date din răspunsurile 

respondenților cu privire la relevanța abilităților creative pentru viața personală și profesională, 

precum și a altor abilități fundamentale (eng. soft skills) și abilități tehnice (eng. hard skills), despre 

metodele utilizate în prezent pentru a forma abilități creative la adulți, și despre modul în care 

creativitatea ca abilitate poate fi dezvoltată în educația adulților. Fiecare chestionar se bazează 

pe experiențele educaționale valoroase de primă mână ale membrilor grupului țintă principal al 

proiectului (formatorii din educația adulților) și ai membrilor grupului țintă secundar (cursanți 

adulți) pentru a identifica starea actuală a lucrurilor în ceea ce privește metodele de dezvoltare a 

abilităților creative  în educația adulților, nevoile și provocările formatorilor din educația adulților 

și nevoile și provocările cursanților adulți și pentru a obține sugestii de la membrii grupurilor țintă 

despre modul în care pot contribui la acest domeniu într-un mod inovativ. Rezultatele analizei și 

interpretării cantitative și calitative a datelor obținute prin aplicarea celor două chestionare 
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formează analiza nevoilor care susține acest proiect prin evidențierea relevanței activităților 

proiectului și a rezultatelor ştiințifice. Analiza datelor a fost efectuată utilizând software-ul statistic 

Jamovi, versiunea 1.6. 

   

II.2. Interpretarea datelor, rezultatele și concluziile pentru Chestionarul 1 privind 

metodele de stimulare a creativității în educația adulților     

  

Chestionarul 1 privind metodele utilizate pentru stimularea creativității în educația adulților a fost 

distribuit și aplicat membrilor grupului țintă secundar al proiectului Game-Ed, și anume formatorii 

din educația adulților, în perioada mai - iunie 2021. Au fost primite 104 răspunsuri oferite voluntar 

de către respondenți, dintre care 2 au fost eliminate deoarece răspunsurile lor au indicat că nu au 

fost implicați în educația adulților. Prin urmare, analiza și interpretarea datelor s-au bazat pe 

răspunsurile a 102 respondenți – formatori de adulți, dintre care 99 de respondenți sunt din cele 

trei țări partenere ale proiectului: Ungaria, Slovenia și România și 3 din alte țări. Toți respondenții 

şi-au exprimat consimțământul informat cu privire la utilizarea confidențială a răspunsurilor în 

scopul declarat al cercetării.  

 Chestionarul 1 cu privire la metodele de stimulare a creativității în educația adulților constă 

în 29 de întrebări, dintre care cele mai multe solicită opiniile respondenților cu privire la diferite 

aspecte legate de creativitate și gamificare în educația adulților, precum și relevanța unui număr 

de abilități fundamentale şi tehnice în ceea ce privește importanța lor pentru integrarea socio-

profesională. Răspunsurile respondenților la întrebările cu alegere multiplă sunt înregistrate pe o 

scală Likert de 5 opțiuni (puternic dezacord; dezacord; acord, nici dezacord; acord; acord puternic 

pentru unele întrebări, şi complet irelevant; irelevant; nici irelevant, nici relevant; relevant; foarte 

relevant pentru alte întrebări). Chestionarul 1 conține, de asemenea, mai multe întrebări deschise 

pe subiecte, cum ar fi abilitățile construite prin utilizarea metodelor creative la cursanții adulți, 
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exemple de metode creative pe care le-au folosit, caracteristicile pe care ar trebui să le aibă 

materialele metodologice privind metodele creative etc.  

 Datele personale ale respondenților colectate prin Chestionarul 1 includ țara de reședință 

– Ungaria (41,6%), Slovenia (33,7%), România (21,8%), Irlanda - 1,0%, Marea Britanie - 1,0%, 

altele - 1,0% - şi vârsta. 

 Respondenții Chestionarului 1 au vârste cuprinse între 24 și 65 de ani, cu următoarea 

distribuție pe grupe de vârstă: 33 (8,9%), 31 (6,9%), 47 (5,9%), 32 (5,0%), 26, 35, 39 , 40, 45, 

(4,0% fiecare), 25, 29, 34, 38, 41, 46, 54 (3,0% fiecare); procentele rămase sunt distribuite după 

cum urmează: 1,0% pentru grupele de vârstă 27, 48, 49, 57, 58, 61, 65 (adică un respondent pe 

procent) și 2,0% pentru grupele de vârstă 24, 28, 36, 37, 42, 43 , 44, 50, 51, 52, 53, 55 și 59 

(adică 2 respondenți pe procent). 

 Distribuția respondenților Chestionarului 1 în funcție de experiența profesională în 

educația adulților este următoarea: 10 ani și 5 ani (10% fiecare); 3 ani (8%); 15 ani și 4 ani (7% 

fiecare); 1, 2, 6, 7 ani experiență (6% fiecare); 20 de ani de experiență (5,0%); 8 ani (4%); 

distribuția totală a experienței de muncă este prezentată în Tabelul 1. În favoarea rezultatelor 

chestionarului există o variație largă în experiența de muncă a respondenților. 

Frecvențe item 24. Experiența profesională în educația adulților (număr de ani) 

        

Nr. of years Counts % of Total Cumulative % 

0  3  3.0 %  3.0 %  

1  6  6.0 %  9.0 %  

10  10  10.0 %  19.0 %  

11  1  1.0 %  20.0 %  

12  1  1.0 %  21.0 %  

13  1  1.0 %  22.0 %  

15  7  7.0 %  29.0 %  

16  1  1.0 %  30.0 %  

17  3  3.0 %  33.0 %  

18  1  1.0 %  34.0 %  
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2  6  6.0 %  40.0 %  

20  5  5.0 %  45.0 %  

21  2  2.0 %  47.0 %  

25  5  5.0 %  52.0 %  

26  1  1.0 %  53.0 %  

27  2  2.0 %  55.0 %  

3  8  8.0 %  63.0 %  

30  1  1.0 %  64.0 %  

4  7  7.0 %  71.0 %  

40  1  1.0 %  72.0 %  

5  10  10.0 %  82.0 %  

6  7  7.0 %  89.0 %  

7  6  6.0 %  95.0 %  

8  4  4.0 %  99.0 %  

9  1  1.0 %  100.0 %  

 

Tabelul 1. Distribuția respondenților în funcție de experiența în educația adulților 

  În ceea ce privește tipul de experiență profesională în educația adulților, distribuția 

respondenților este prezentată în Tabelul 2. 

Frecvențe item 26. Experiența mea în educația adulților este 

        

Levels Counts % of Total Cumulative % 

International  17  16.8 %  16.8 %  

Local  51  50.5 %  67.3 %  

Local, national, international  2  2.0 %  69.3 %  

National  29  28.7 %  98.0 %  

Other  2  2.0 %  100.0 %  

 

Tabelul 2. Tipul de experiență profesională în educația adulților (locală, națională, 
internațională) 
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 În ceea ce privește aria de expertiză a respondenților în educația adulților, există o 

varietate de opțiuni, unele dintre cele mai mari procente fiind respondenții care lucrează în 

următoarele domenii: Educație pentru dezvoltare personală (12%); Dezvoltarea profesională a 

adulților (7%); Dezvoltare profesională continuă (6,9%); alte răspunsuri combină mai multe arii 

ale educației adulților, cum ar fi coaching, mentorat, instruire a personalului; coaching și 

dezvoltare personală; instruirea personalului, educația pentru dezvoltarea personală și instruirea 

pentru dezvoltarea abilităților / competențelor, fiecare cu procente cuprinse între 1,0% și 3%. Este 

demn de remarcat faptul că majoritatea respondenților care sunt formatori de adulți lucrează în 

arii care cuprind mai multe sub-discipline care sunt într-un fel legate de ocuparea forței de muncă 

și dezvoltarea profesională. Prin urmare, perspectiva lor asupra întrebărilor chestionarului legate 

de angajabilitate și de metodele și strategiile de stimulare a creativității se bazează pe experiența 

directă în domeniul temei proiectului: stimularea creativității prin învățarea bazată pe jocuri în 

educația adulților. 

 Ca o concluzie asupra datelor respondenților, putem spune că diversitatea respondenților 

în ceea ce privește vârsta, experiența profesională și domeniul de expertiză este foarte productivă 

și pozitivă pentru analiza nevoilor vizată de noi. 

 În cele ce urmează, vom prezenta și analiza datele pentru itemii de tip Likert, unde: 1 - 

complet irelevant; 2 - irelevant; 3 - nici irelevant, nici relevant; 4 - relevant; 5 - foarte relevant. 

 Pentru itemul 1. Vă rugăm să evaluați următoarele abilități fundamentale pe o scală 

de la 1 la 5 în ceea ce privește relevanța lor pentru integrarea socio-profesională, prezentăm 

procentele pentru fiecare abilitate soft, ordonate ierarhic, începând cu cele care au obținut cel mai 

mare procent pentru relevant; acolo unde procentele pentru foarte relevant au fost aceleași pentru 

două abilități, ierarhizarea s-a bazat pe cel mai mare procent pentru opțiunea relevant (Tabelul 

3). 
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Item 1. Vă rugăm să evaluați următoarele abilități fundamentale pe o scală de la 1 la 5 în ceea ce privește 

relevanța lor pentru integrarea socio-profesională. 

 5. foarte 

relevant (%) 

4. relevant (%) 3. nici irelevant 

nici relevant 

(%) 

2. irelevant 

(%) 

1. complet 

irelevant (%) 

Comunicare eficientă 

(scrisă şi orală) 

74.3 21.8 3.0 1.0 - 

Flexibilitate şi 

adaptabilitate 

65.3 26.7 6.9 1.0 - 

Motivație 63.4 28.7 6.9 1.0 - 

Rezolvarea de probleme 62.4 33.7 3.0 1.0 - 

Înțelegerea diferitelor 

perspective 

55.4 29.7 13.9 1.0 - 

Managementul stresului 54.5 32.7 10.9 2.0 - 

Inteligență emoțională 53.5 34.7 8.9 3.0 - 

Gândire critică 52.5 32.7 11.9 3.0 - 

Developing empathy for 

others 

51.5 31.7 12.9 4.0 - 

Creativitate şi gândire 

inovatoare 

50.5 32.7 14.9 2.0 - 

Lucrul în echipă 49.5 39.6 9.9 1.0 - 
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Recunoașterea situației 48.5 41.6 7.9 2.0 - 

Managementul 

conflictelor 

48.5 34.7 15.8 1.0 - 

Managementul timpului 44.6 43.6 9.9 2.0 - 

Luarea deciziilor și 

autonomie 

44.6 40.6 11.9 3.0 - 

Etica muncii 41.6 42.6 12.9 3.0 - 

Respectarea termenelor 

limită 

41.6 39.6 16.8 2.0 - 

Luarea deciziilor etice 41.6 41.6 11.9 5.0 - 

Abilități de negociere 28.7 40.6 27.7 3.0 - 

Abilități analitice și de 

cercetare 

27.7 42.6 25.7 4.0 - 

Persuasiune 23.8 39.6 25.7 8.9 2.0 

Managementul 

resurselor umane 

23.8 37.6 31.7 6.9 - 

Abilități antreprenoriale 18.8 37.6 31.7 10.9 1.0 

Abilități de conducere 16.8 41.6 34.7 6.9 - 

Competitivitate 15.8 25.7 43.6 13.9 1.0 

Tabelul 3. Frecvența abilităților fundamentale evaluate de către formatorii de adulți din 

prisma relevanței acestora pentru integrare socio-profesională 
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 Datele din Tabelul 3 arată că, potrivit formatorilor de adulți, cele mai importante abilități 

fundamentale pentru incluziunea profesională sunt: comunicare eficientă, flexibilitate și 

adaptabilitate, motivație etc., creativitatea și gândirea inovatoare regăsindu-se în jumătatea 

superioară a ierarhiei, cu mici diferențe de scor față de abilitățile anterioare. Abilitățile care au 

obținut cel mai mare scor la opțiunea foarte relevant, au obținut şi un scor mare la opțiunea 

relevant, indicând faptul că majoritatea respondenților le-au clasat fie ca fiind foarte importante, 

fie importante. Abilitățile fundamentale de negociere, abilităților analitice și de cercetare, precum 

și abilitățile de persuasiune, antreprenoriat, de conducere și de management al resurselor umane 

au obținut un scor mai mare la opțiunea relevant, făcându-le, de asemenea, cele mai importante 

abilități pentru integrarea în carieră. Aceste constatări sunt în concordanță cu recomandarea 

Comisiei Europene privind competențele cheie (a se vedea secțiunea despe conceptele cheie de 

mai sus) și reprezintă un argument puternic pentru activitățile proiectului și rezultatele acestuia. 

 În mod similar, vom prezenta datele pentru itemul 2. Vă rugăm să evaluați următoarele 

abilități tehnice pe o scală de la 1 la 5 în ceea ce privește relevanța lor pentru integrarea 

socio-profesională. Procentele pentru fiecare abilitate tehnică sunt prezentate în tabelele 

următoare, ordonate ierarhic, începând cu cele care au obținut cel mai mare scor pentru foarte 

relevant: 

 

Item 2. Vă rugăm să evaluați următoarele abilități tehnice pe o scală de la 1 la 5 în ceea ce privește relevanța 

lor pentru integrarea socio-profesională. 

 5. foarte 

relevant (%) 

4. relevant (%) 3. nici irelevant 

nici relevant 

(%) 

2. irelevant 

(%) 

1. complet 

irelevant (%) 

Abilități digitale 56.4 29.7 11.9 2.0 - 
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Limbi străine 30.7 51.5 16.8 1.0 - 

Corectarea erorilor 27.0 43.0 24.0 6.0 - 

Abilități de cercetare 22.8 39.6 30.7 6.9 - 

Efort fizic 9.9 23.8 52.5 11.9 2.0 

Operarea maşinilor şi 

instalațiilor 

8.9 32.7 48.5 8.9 1.0 

Abilități de programare 

computerizată 

8.9 20.8 45.5 17.8 6.9 

Viteza de tastare 5.9 34.7 44.6 12.9 2.0 

Tabelul 4. Frecvența abilităților tehnice evaluate de către formatorii din educația adulților din 

prisma relevanței acestora pentru integrarea socio-profesională  

  

 Datele din Tabelul 4 arată că, potrivit formatorilor de adulți, cele mai importante abilități 

tehnice pentru integrarea socio-profesională sunt: abilitățile digitale, limbile străine, corectarea 

erorilor și abilitățile de cercetare. Acest fapt este în conformitate cu recomandarea Comisiei 

Europene privind competențele cheie (a se vedea secțiunea conceptelor cheie de mai sus) și 

reprezintă un argument puternic pentru activitățile proiectului și rezultatele ştiințifice ale acestuia. 

 Prezentăm în continuare datele pentru itemul 3. Vă rugăm să evaluați următoarele 

abilități transversale pe o scală de la 1 la 5 în ceea ce privește relevanța lor pentru 

integrarea socio-profesională, pe baza răspunsilor oferite de formatorii din educația adulților. 
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Item 3. Vă rugăm să evaluați următoarele abilități transversale pe o scală de la 1 la 5 în ceea ce privește 

relevanța lor pentru integrarea socio-profesională. 

 5. foarte 

relevant (%) 

4. relevant (%) 3. nici irelevant 

nici relevant 

(%) 

2. irelevant 

(%) 

1. complet 

irelevant (%) 

Rezolvarea problemelor 67.3 25.7 5.9 1.0 - 

Gândirea critică și 

creativitatea 

59.4 29.7 8.9 2.0 - 

Abilități de colaborare 57.4 36.6 5.0 1.0 - 

A învăța să înveți 56.4 30.7 11.9 1.0 - 

Abilități de 

adaptabilitate 

54.5 32.7 11.9 1.0 - 

Luarea deciziilor 45.5 44.6 7.9 2.0 - 

Auto-management 44.6 37.6 15.8 2.0 - 

Inițiativă 30.7 54.5 12.9 2.0 - 

Tabelul 5. Frecvența abilităților transversale evaluate de către formatorii de adulți din prisma 

relevanței acestora pentru integrare socio-profesională 

  

 Datele din Tabelul 5 arată că, potrivit formatorilor din educația adulților, abilitățile 

transversale cele mai relevante pentru integrarea profesională considerate ca având scorul foarte 

relevant sunt: abilități de rezolvare a problemelor, gândire critică, creativitate, abilități de 

colaborare, a învăța să înveți și adaptabilitate; aceste abilități au obținut peste 50% pentru 
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opțiunea foarte relevant, ceea ce subliniază poziția lor semnificativă printre obiectivele oricărui 

program de formare; următoarele scoruri mai mari pentru aceste abilități sunt pentru opțiunea 

relevant, ceea ce arată din nou că formatorii din educația adulților consideră aceste abilități 

transversale ca foarte importante și semnificative pentru viața profesională. 

 Pentru itemul 4. Provocările de la locul de muncă cu care se confruntă persoanele 

încadrate în piața locurilor de muncă de astăzi, respondenții-formatorii de adulți şi-au exprimat 

acordul / dezacordul - prin evaluarea pe o scală de la 1 la 5 -, față de o serie de probleme cu care 

angajații se confruntă la locul de muncă. Datele și punctajul pentru fiecare provocare sunt 

prezentate în Tabelul 6. 

   

Item 4. Provocările de la locul de muncă cu care se confruntă persoanele încadrate în piața locurilor 

de muncă de astăzi au legătură cu una sau mai multe dintre problemele enumerate mai jos. 

 5. acord 

puternic (%) 

4. acord 

(%) 

3. nici acord, 

nici 

dezacord 

(%) 

2. 

dezacord 

(%) 

1. 

dezacord 

puternic 

(%) 

Învățarea modului de utilizare a noilor 

tehnologii și instrumente 

44.6 41.6 9.9 2.0 2.0 

Lipsa de coerență între abilitățile 

dobândite în universitate și abilitățile 

necesare pe piața muncii 

39.6 37.6 17.8 4.0 1.0 

Învățarea unor noi procese și proceduri 37.6 46.5 11.9 3.0 1.0 

O cantitate mare de informații 32.7 48.5 15.8 3.0 - 

Abilități scăzute de gestionare a stresului 27.7 41.6 23.8 5.0 2.0 

Abilități scăzute de luare a deciziilor  25.7 35.6 29.7 7.9 1.0 

Integrarea în cultura organizației 23.8 47.5 23.8 5.0 - 
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Acomodarea cu superiorii și colegii de 

lucru 

22.8 50.5 22.8 4.0 - 

Abilități scăzute de gândire critică 21.8 36.6 32.7 7.9 1.0 

Abilități creative scăzute 20.8 38.6 28.7 7.9 4.0 

Stimă de sine scăzută, pierderea încrederii 

în competențele proprii 

19.8 40.6 31.7 5.9 2.0 

Tabelul 6. Frecvența provocărilor cu care angajații se confruntă la locul de muncă conform 

formatorilor din educația adulților 

   

 Datele din tabelul 6 arată că provocările cu cele mai mari scoruri pentru opțiunile „acord 

puternic” și „ acord” sunt următoarele: învățarea utilizării noilor tehnologii și instrumente; lipsa de 

coerență între abilitățile dobândite la facultate și abilitățile necesare pe piața muncii; învățarea de 

noi procese și proceduri; cantitate mare de informații. Există o serie de provocări care au obținut 

un scor ridicat pentru opțiunea „ acord”, deși nu neapărat scoruri ridicate pentru opțiunea „acord 

puternic”: acomodarea cu superiorii şi colegii de muncă, stima de sine scăzută, pierderea 

încrederii în propriile competențe, integrarea în cultura organizației, creativitate scăzută și abilități 

scăzute de gândire critică. Atunci când combinăm datele obținute pentru abilități fundamentale, 

tehnice și transversale cu constatările privind provocările legate de integrarea pe piața muncii, 

putem observa faptul că aceleași abilități identificate ca fiind cele mai importante pentru integrarea 

profesională sunt, de asemenea, abilitățile asociate provocărilor la locul de muncă. Astfel, putem 

concluziona că abilități precum creativitatea, comunicarea și rezolvarea problemelor sunt o 

necesitate în programa oricărui program de educație a adulților și nu numai. 

 Întrebările 5-18, cu excepția întrebării 9, din chestionarul adresat formatorilor de adulți 

exprimă o serie de afirmații pentru care respondenții au trebuit să selecteze o opțiune de răspuns 
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în funcție de cât de mult sunt de acord sau nu. Prezentăm în continuare rezultatele pentru aceste 

întrebări (Tabelul 7). 

 

Frecvența pentru răspunsurile la itemii 5-18 referitori la diverse aspecte legate de abilitățile creative 

Opțiuni de răspuns 

 

 

Itemii din chestionar 

5. acord 

puternic 

(%) 

4. acord 

(%) 

3. nici 

acord, nici 

dezacord 

(%) 

2. 

dezacord 

(%) 

1. 

dezacord 

puternic 

(%) 

5. Abilitățile creative sunt esențiale 

pentru integrarea cu succes pe piața 

muncii. 

37.6 47.5 9.9 3.0 2.0 

6. Abilitățile creative  ar trebui dezvoltate 

la cursanții încă din primii ani de școală. 

67.3 27.7 2.0 1.0 2.0 

7. Cursanții ar trebui să-şi dezvolte 

abilități creative în toate domeniile de 

studiu. 

49.5 39.6 6.9 2.0 2.0 

8. Nu există suficientă axare pe 

dezvoltarea abilităților creative în 

educația formală. 

43.6 42.6 11.9 1.0 1.0 

10. Profesorii de la toate nivelurile 

educației și formatorii de adulți ar trebui 

să fie instruiți în mod corespunzător 

pentru a utiliza metode pentru 

dezvoltarea abilităților creative. 

45.5 47.6 4.0 1.0 2.0 

11. Nu există programe de formare a 

profesorilor / formatorilor de adulți în 

țara dvs. care să se axeze pe metode 

pentru dezvoltarea abilităților creative la 

adulți. 

11.9 27.7 39.6 18.8 2.0 

12. Nu există suficiente ghiduri 

metodologice semnificative pentru 

13.9 43.6 32.7 7.9 2.0 
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profesori / formatori de adulți cu privire 

la modul de implementare a metodelor 

de formare a abilităților creative în 

educația adulților în țara dvs. 

13. Jocurile sunt o metodă extrem de 

eficientă pentru dezvoltarea abilităților 

creative la cursanții adulți, în toate 

domeniile de studiu. 

46.5 38.6 10.9 3.0 - 

14. Consider că gamificarea poate fi 

utilizată în toate domeniile de studiu. 

48.5 30.7 15.8 4.0 1.0 

15. Toți profesorii / formatorii de adulți ar 

trebui să fie instruiți în modul de utilizare 

a jocurilor pentru a forma abilități 

creative la cursanții adulți. 

32.7 53.5 11.9 1.0 1.0 

16. Pentru a fi mai creativ în munca mea 

de educație a adulților, aș avea nevoie de 

o pregătire suplimentară. 

29.7 51.5 13.9 4.0 1.0 

17. Mi-aș dori să folosesc metode 

creative mai des în activitatea mea de 

educație a adulților. 

34.7 54.5 8.9 1.0 1.0 

18. Mi-aș dori să aflu mai multe despre 

cum să folosesc metode creative în 

educația adulților. 

42.6 49.5 6.9 - 1.0 

Tabelul 7. Frecvența pentru itemii referitori la diverse aspecte legate de abilitățile creative în 

funcție de răspunsurile formatorilor din educația adulților 

  

Datele din Tabelul 7 ne permit să formulăm o serie de afirmații care au fost confirmate de opțiunile 

de răspuns prezentate ca procente și pentru care am adăugat procentele pentru cele mai comune 

opțiuni, adică puternic acord și acord, și anume: 
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● abilitățile creative ar trebui dezvoltate la elevi încă din primii ani de școală (scorul cel mai 

mare pentru opțiunea „puternic acord” - 67,3%; suma opțiunilor „puternic acord” și „acord” 

(27,7%) oferă 95% dintre opțiunile de răspuns); 

● cadrele didactice de la toate nivelurile de educație și formatorii de adulți ar trebui să fie 

instruiți în mod adecvat pentru a utiliza metode de stimulare a creativității (acord puternic 

- 45,5% + acord - 47,6% = 93,1% din totalul opțiunilor de răspuns); 

● formatorii de adulți ar dori să afle mai multe despre modul de utilizare a metodelor creative 

în educația adulților (acord puternic - 42,6% + acord - 49,5% = 92,1% din totalul opțiunilor 

de răspuns); 

● formatorii de adulți ar dori să folosească metode creative mai des în activitatea lor de 

educație a adulților (acord puternic - 34,7% + acord - 54,5% = 89,2% din totalul opțiunilor 

de răspuns); 

● cursanții/studenții ar trebui să-şi dezvolte abilități creative în toate domeniile de studiu 

(acord puternic - 49,5% + acord - 39,6% = 89,1% din totalul opțiunilor de răspuns); 

● toți profesorii / formatorii de adulți ar trebui să fie instruiți cu privire la modul de utilizare a 

jocurilor pentru a încuraja stimularea creativității la cursanții adulți (acord puternic - 32,7% 

+ acord - 53,5% = 86,2% din totalul opțiunilor de răspuns); 

● nu se pune suficient accent pe dezvoltarea abilităților creative în educația formală (acord 

puternic - 43,6% + acord - 42,6% = 86,2% din totalul opțiunilor de răspuns); 

● abilitățile creative sunt esențiale pentru integrarea cu succes pe piața muncii (acord 

puternic - 37,6% + acord - 47,5% = 85,1% din totalul opțiunilor de răspuns); 

● jocurile reprezintă o modalitate extrem de eficientă de a dezvolta creativitatea cursanților 

adulți în toate domeniile învățării (acord puternic - 46,5% + acord - 38,6% = 85,1% din 

totalul opțiunilor de răspuns); 
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● pentru a fi mai creativi în munca lor în educația adulților, formatorii adulților ar avea nevoie 

de formare suplimentară (acord puternic - 29,7% + acord - 51,5% = 81,2% din totalul 

opțiunilor de răspuns); 

● gamificarea poate fi utilizată în toate domeniile de studiu (acord puternic - 48,5% + acord 

- 30,7% = 79,2% din totalul opțiunilor de răspuns). 

Procentele foarte mari pentru opțiunile „acord puternic” și „acord” (peste 80%) pentru 

aspectele legate de dezvoltarea abilităților creative și utilizarea învățării gamificate în educația 

adulților confirmă faptul că abilitatea creativă este o abilitate care trebuie să facă parte din nucleul 

educației adulților și că învățarea gamificată este considerată una dintre cele mai eficiente 

modalități de a dezvolta creativitatea la studenții adulți. 

În ceea ce privește disponibilitatea orientării metodologice și a programelor de formare 

pentru formatoriii de adulți care se concentrează pe metodele de dezvoltare a creativității, pe 

baza datelor din Tabelul 7, putem evidenția situația cu privire la aceste aspecte: 

● Nu există programe de formare pentru profesori / formatori de adulți în țara dvs. care să 

se concentreze asupra metodelor de dezvoltare a abilităților creative la adulți. Mi-aș dori să aflu 

mai multe despre modul de utilizare a metodelor creative în educația adulților (acord puternic - 

11,9% + acord - 27,7% = 39,6% din totalul opțiunilor de răspuns; nici acord, nici dezacord - 

39,6%); 

● Nu există suficiente ghiduri metodologice în țara dvs. pentru profesori / formatori de 

adulți cu privire la modul de utilizare a metodelor de dezvoltare a abilităților creative în educația 

adulților. Mi-aș dori să aflu mai multe despre modul de utilizare a metodelor creative în educația 

adulților (acord puternic - 13,9% + acord - 43,6% = 57,5% din totalul opțiunilor de răspuns; nici 

acord, nici dezacord - 32,7%). 

Opțiunile de răspuns ale respondenților – formatori de adulți - arată că nu putem vorbi 

despre o lipsă de îndrumare metodologică și de formare pentru formattorii din educația adulților 

pe tema dezvoltării creativității la cursanții adulți, dar nici nu putem spune că există astfel de 
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oportunități pentru formatorii de adulți; opțiunile lor de răspuns pentru aceste declarații au obținut 

cel mai mare scor pentru opțiunea nici de acord, nici dezacord. Putem concluziona că 

incertitudinea este un semn că lipsește ceva și, prin urmare, trebuie reparat. În acest caz, 

incertitudinea legată de orientarea metodologică și programele de formare pentru formatorii de 

adulți este abordată și îndeplinită în activitățile și rezultatele ştiințifice ale acestui proiect. 

Pentru itemul 9. Nu există suficient accent pus pe dezvoltarea abilităților creative în 

educația formală, deoarece (bifați după caz), respondenții – formatori de adulți - au trebuit să 

bifeze posibilele motive pentru lipsa focusării pe dezvoltarea abilităților creative în educația 

adulților dintr-o listă de opțiuni, precum și să adauge propriile răspunsuri. Rezultatele pentru acest 

item sunt prezentate în Tabelul 8. 

 

Frecvențele pentru itemul 9. Nu există suficient accent pus pe dezvoltarea creativității, cauzele fiind 

        

Levels Counts 
% of 
Total 

Cumulative % 

resurse didactice insuficiente  8  7.9 %  7.9 %  

resurse didactice insuficiente; Profesori copleșiți și subplătiți  1  1.0 %  8.9 %  

Altele  5  5.0 %  13.9 %  

profesorii / formatorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode pentru dezvoltarea abilităților creative 

 9  8.9 %  22.8 %  

profesorii / fomratorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode pentru dezvoltarea creativității; Nu numai că profesorii nu sunt instruiți 
corespunzător, dar se respectă în cea mai mare parte programa, fără abateri, nu 
se vede valoarea creativității, nu sunt ei înșiși apropiați de creativitate și nu o 
susțin. Există mai multe variante diferite. 

 1  1.0 %  23.8 %  

profesorii / formatorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode de dezvoltare a creativității; resurse didactice insuficiente 

 2  2.0 %  25.7 %  

profesorii / formatorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode pentru dezvoltarea abilităților de creativitate; programa tinde să se 
concentreze asupra competențelor profesionale 

 19  18.8 %  44.6 %  

profesorii / formatorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode pentru dezvoltarea abilităților creative; programa tinde să se 
concentreze asupra competențelor profesionale; resurse didactice insuficiente 

 8  7.9 %  52.5 %  
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profesorii / formatorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode pentru dezvoltarea abilităților creative; programa tinde să se 
concentreze asupra competențelor profesionale; resurse didactice insuficiente; 
nu există o modalitate adecvată / eficientă de a dezvolta creativitatea 

 3  3.0 %  55.4 %  

profesorii / formatorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode pentru dezvoltarea abilităților creative; programa tinde să se 
concentreze asupra competențelor profesionale; nu există o modalitate adecvată 
/ eficientă de a dezvolta creativitatea 

 1  1.0 %  56.4 %  

profesorii / formatorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode pentru dezvoltarea abilităților creative; programa tinde să se 
concentreze asupra competențelor profesionale; nu există o modalitate adecvată 
/ eficientă de a dezvolta creativitatea; nu există timp alocat în curriculum 

 1  1.0 %  57.4 %  

profesorii / formatorii de adulți nu au fost instruiți corespunzător pentru a aplica 
metode pentru dezvoltarea abilităților creative; nu există o modalitate adecvată 
/ eficientă de a dezvolta creativitatea 

 2  2.0 %  59.4 %  

programa tinde să se concentreze asupra competențelor profesionale  26  25.7 %  85.1 %  

programa tinde să se concentreze asupra competențelor profesionale; Acestea 
nu acordă acestei zone importanța pe care o merită 

 1  1.0 %  86.1 %  

programa tinde să se concentreze asupra competențelor profesionale; resurse 
didactice insuficiente 

 4  4.0 %  90.1 %  

programa tinde să se concentreze asupra competențelor profesionale; nu există 
o modalitate adecvată / eficientă de a dezvolta creativitatea 

 3  3.0 %  93.1 %  

nu există o modalitate adecvată / eficientă de a dezvolta creativitatea  7  6.9 %  100.0 %  

 

Tabelul 8. Frecvența pentru cauzele accentului insuficient pus pe dezvoltarea creativității în educatia formală  

   

 Datele din tabelul 8 arată că motivele cel mai adesea menționate ca explicând insuficientul 

accent pus pe dezvoltarea abilităților creative în educația formală sunt: 

1) profesorii / formatorii de adulți nu sunt instruiți în mod adecvat pentru a utiliza metode pentru 

formarea abilităților creative; 

2) programa școlară tinde să se concentreze asupra competențelor profesionale; 

3) resurse didactice insuficiente; 

4) nu există o metodă adecvată / eficientă pentru dezvoltarea creativității. 
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 Aceste constatări indică faptul că profesorii / formatorii de adulți trebuie să fie instruiți în 

mod adecvat pentru a aplica metode pentru a construi abilități creative și pentru a găsi modalități 

adecvate și eficiente de a stimula creativitatea. 

 Curriculum-ul trebuie să includă abilitatea creativă printre abilitățile profesionale esențiale 

pentru integrarea cu succes pe piața muncii și ar trebui furnizate instrumente de predare pentru 

a ajuta profesorii / formatorii de adulți să dezvolte creativitatea la cursanți. Activitățile și rezultatele 

ştiințifice ale proiectului nostru abordează toate aceste nevoi oferind formatorilor din educația 

adulților îndrumări metodologice și materiale didactice. 

 Pentru itemul 19, enumerați cele mai importante 3 abilități (în ordinea relevanței) pe 

care doriți să le dezvoltați folosind metode creative în educația adulților, pe baza unei 

analize calitative a răspunsurilor respondenților – formatorii din educația adulților - am constatat 

că abilitățile cel mai frecvent menționate sunt următoarele: 

• creativitate și gândire critică; 

● abilități de rezolvare a problemelor; 

● comunicare și cooperare; 

● munca în echipă și consolidarea echipei; abilități de conducere; 

● motivație și inovație; 

● flexibilitate; 

● gestionarea conflictelor și a stresului; autocontrol; 

● abilități digitale; 

● abilități de transfer de informații; 

● eficiența muncii; 

● empatie; 

● rezistența. 

 Pentru itemul 20. Enumerați cele mai importante calități (în ordinea relevanței) pe 

care ar trebui să le aibă materialele (manuale, colecții de metode, ghiduri de bune practici 
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etc.) privind metodele de stimulare/dezvoltare a creativității în educația adulților, analiza calitativă 

a datelor prezentate de respondenți – formatorii din educația adulților au dezvăluit următoarele 

calități ale materialelor despre metode creative în educația adulților: 

● caracter practic, aplicabilitate, eficiență, adaptabilitate la diferite grupe de vârstă ale 

cursanților, experiență profesională, scenarii de predare; 

● noutate; actualitate; 

● ușor de utilizat; accesibilitatea conținutului; 

● atractiv, interesant; vizual; 

● exemple de bune practici; 

● formă digitală; blended learning; 

● centrat pe cursant; 

● oportunități de autoevaluare; 

● disponibilitatea ghidurilor YouTube, a site-urilor web cu informații suplimentare; 

● ieftin; 

● sistematizarea conținutului pe aspecte cheie; 

● caracteristici de gamificare; 

● eficiența metodelor prezentate; 

● instrucțiuni despre cum se aplică în practică. 

 Pentru itemul 21. Enumerați 3 dintre metodele dvs. preferate utilizate pentru a 

construi creativitatea în educația adulților, analiza calitativă a răspunsurilor oferite de 

formatorii adulților a relevat următoarele metode: 

● brainstorming; 

● brainstorming inversat; 

● storyboarding; 

● gândirea metaforică; 

● explozia stelară; 
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● turul galeriei; 

● joc de rol; 

● studiu de caz; 

● caffe mondial; 

● test (logic); 

● învățarea de la colegi; 

● teatru; 

● dezbatere (tematică); 

● jocuri; 

● jocuri de memorie; 

● învățarea experiențială; 

● interpretarea de roluri; 

● povestirea; 

● sisteme de reuşită; 

● managementul proiectului; 

● acvariul; 

● dezbaterea (tematică) 

● clasa inversată; 

● șase pălării gânditoare; 

● 6-3-5; 

● zidul de idei; 

● cântat; 

● scrierea de povesti; 

● conversație; 

● analiza SWOT; 

● cafeneaua ştiințifică; 
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● experiment de gândire. 

 Respondenții au menționat metode de stimulare/dezvoltare a creativității în educația 

adulților care combină munca de grup cu tehnici divergente-convergente, analogie, cooperare și 

experimentare, căutarea și descoperirea informațiilor, învățarea gamificată, învățarea de la egal 

la egal, schimbul de experiențe, cântatul, desenul, interpretarea de roluri, învățarea situațională, 

exercițiile de imaginație, învățarea mixtă și utilizarea umorului în procesul de predare. Jocurile 

care au fost menționate de formatorii adulți ca fiind adecvate pentru dezvoltarea creativității sunt 

Lego, Dixit, Point of You și jocurile de cărți. 

 Pentru itemul 27. Cum se poate dezvolta creativitatea în educația adulților, analiza 

calitativă a răspunsurilor oferite de formatorii adulților a relevat următoarele modalități de a 

construi creativitatea: 

● cursuri și ateliere de specialitate, instruire axată pe dezvoltarea creativității; 

● elaborarea de seturi de instrumente pentru formatorii de adulți cu privire la modul 

de construire a creativității și utilizarea acestor seturi de instrumente în sesiuni de 

formare față în față / online; 

● valorificarea cercetării pentru a produce ghiduri de bune practici; 

● resurse didactice gratuite; teste cu recompense; ghiduri de bune practici cu 

exemple; site-uri web mai bune în scopuri de autoinstruire; 

● conectarea cu lideri creativi pentru a-şi împărtăși experiența în formare; 

● oferirea de instruire în educație formală și non-formală; 

● încurajarea aderării la diferite grupuri de lucru; 

● organizarea sesiunilor de jocuri mai frecvent; 

● stimularea comunicării între formatorii de adulți, profesori și cursanți, studenți. 

Pentru itemul 28. Dacă aveți sugestii sau doriți să ne împărtășiți ceva despre 

dezvoltarea creativității în educația adulților, vă rugăm să scrieți aici, respondenții au oferit 

o serie de răspunsuri pe care le putem sintetiza sau cita astfel: 
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● creativitatea este extrem de importantă pentru integrarea socio-profesională de astăzi; 

● „creativitatea poate fi dezvoltată și prin adaptarea metodologiei la specificul cultural al 

mediului cursanților”; 

● „Nu am folosit sau învățat în mod conștient despre instrumente pentru dezvoltarea 

creativității până acum. Cu toate acestea, aș vrea să explorez această zonă ”; 

● proiectul este o inițiativă bună, utilă; 

● uneori, activitățile de divertisment (mersul la teatru, cântatul, dansul, interpretarea de 

roluri, etc.) au potențialul de a construi creativitate, nu doar predarea; 

● construirea creativității implică considerarea faptului că fiecare persoană este unică; 

● „creativitatea este dată de libertatea de gândire”; 

● creativitatea va fi un must-have pentru toate locurile de muncă în viitor; 

● construirea creativității nu poate fi realizată prin utilizarea de modele, ci prin 

împuternicirea tuturor pentru a gândi și a acționa imediat. 

Rezultatele evaluării și interpretării datelor obținute prin aplicarea Chestionarului 1 privind 

metodele de dezvoltare a abilităților de creativitate în educația adulților sugerează că formatorii 

din educația adulților consideră abilitățile creativite ca fiind extrem de utile și esențiale pentru piața 

actuală și viitoare a muncii; formatorii de adulți ar beneficia foarte mult de materialele didactice și 

de instruire care se concentrează pe metode și exemple de bune practici pentru stimularea 

creativității la cursanții adulți; formatorii de adulți asociază creativitatea cu integrarea socio-

profesională de succes, dezvoltarea personală și profesională, care este strâns legată de 

abilitățile de comunicare și cooperare, învățarea pe tot parcursul vieții, motivația de a lucra și de 

a învăța, lucrul în echipă și eficiența muncii, iar toate aceste abilități ar trebui dezvoltate la adulți. 
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II.3. Interpretarea datelor, rezultatele și concluziile pentru Chestionarul 2 privind 

metodele de stimulare a creativității în educația adulților          
 

 Chestionarul 2 privind metodele de dezvoltare a creativității în educația adulților a fost 

distribuit și aplicat în perioada mai - iunie 2021 membrilor grupului țintă secundar al proiectului 

Game-Ed, și anume cursanților adulți. Au existat 141 de răspunsuri trimise voluntar de 

respondenți - cursanți adulți, dintre care 140 provin din cele trei țări partenere: Ungaria, Slovenia, 

România și 1 respondent din altă țară. Toți respondenții şi-au exprimat consimțământul informat 

cu privire la utilizarea confidențială a răspunsurilor în scopul declarat al cercetării. 

 Chestionarul 2 privind metodele de stimulare a creativității în educația adulților este format 

din 16 întrebări, dintre care majoritatea solicită opiniile respondenților cu privire la diferite aspecte 

legate de creativitate și gamificare în educația adulților. Răspunsurile respondenților sunt 

înregistrate pe o scală Likert cu 5 opțiuni de răspuns (dezacord puternic; dezacord; nici acord, 

nici dezacord; acord; acord puternic). Datele chestionarului au fost prelucrate folosind software-

ul statistic Jamovi. Datele personale ale respondenților colectate prin chestionarul 2 includ țara 

de reședință și vârsta; alte date ale respondenților sunt legate de numărul de activități de instruire 

și educație la care respondenții au participat până acum. Intervalul de vârstă al respondenților 

este cuprins între 21 și 74 de ani, cu cele mai mari procente pentru respondenții în vârstă: 33 

(7,1%), 34 (6,4%), 35 (5,0%), 32 (4,3%), 45 (3,6%), 26, 36, 38, 41, 44, 49 (2,9% fiecare). 

Distribuția pentru țara de reședință a respondenților este următoarea: Ungaria - 60%, Slovenia - 

30%, România - 10%. Distribuția numărului de activități de formare și educație la care au participat 

respondenții este următoarea: de 2-3 ori pe an (36,4%), o dată pe an (27,1%), de peste 5 ori pe 

an (20,0%), 4-5 ori pe an (16,4%). Aceste rezultate arată că răspunsurile respondenților la 

chestionar se bazează pe experiența și implicarea lor directă în activitățile de educație și formare 

a adulților. 

 La itemul 1, prefer ca activitățile didactice din educația adulților să aibă un caracter 

de joc, cele mai mari procente au fost înregistrate pentru opțiunile de răspuns: acord (42,9%) și 
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acord puternic (40,0%), urmate la o anumită distanță de opțiunea nici acord, nici dezacord 

(10,7%), dezacord (5%), dezacord puternic (1,4%). Dacă raportăm răspunsurile de la itemul 1 cu 

răspunsurile la itemul 14, putem concluziona că cele mai mari procente din cei care au selectat 

opțiunea "acord” și „acord puternic” pentru itemul 1 au fost indicate de respondenții care au 

participat la activități de instruire de 2-3 ori pe an. Majoritatea celor care au participat la instruire 

de mai mult de 5 ori pe an au selectat opțiunea „acord puternic” la itemul 1. Acest lucru ar putea 

indica faptul că, cu cât se frecventează mai des activități de instruire, cu atât se înțelege mai bine 

de ce are nevoie un program de formare a adulților pentru a răspunde nevoilor cursanților adulți, 

în acest caz o trăsătură ludică (Tabelul 9). 

 

Frecvența răspunsurilor pentru itemul 1. Prefer ca activitățile didactice din educația adulților să aibă un caracter de joc. 

 
14. Până în acest moment, ați participat la activități de 

formare/instruire 

1. Prefer ca activitățile didactice din educația 
adulților să aibă un caracter de joc. 

de 2-3 ori pe 
an 

de 4-5 ori pe 
an 

mai mult de 5 ori 
pe an 

o dată pe 
an 

1. dezacord puternic  1  0  1  0  

2. dezacord  1  1  0  5  

3. nici acord, nici dezacord  5  2  2  6  

4. acord  24  12  9  15  

5. acord puternic  20  8  16  12  

 

Tabelul 9. Corelația dintre preferința pentru natura ludică a educației adulților şi numărul de instruiri pe an 

 

 Se ajunge la o concluzie similară dacă raportăm răspunsurile de la itemul 2. Cred că 

educația adulților ar trebui să utilizeze metode care să includă abordări noi și unice ale 

predării, cu răspunsurile de la itemul 14: respondenții care au participat la educația continuă de 

mai mult de 5 ori pe an a selectat opțiunea „acord puternic” la itemul 2, așa cum se arată în tabelul 
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10. În plus, cele mai mari procente pentru opțiunile pentru itemul 2 sunt: acord puternic (46,6%) 

și acord (45,7%), în timp ce celelalte opțiuni de răspuns sunt la capătul inferior al scalei (nici 

acord, nici dezacord - 5,7%; dezacord - 1,4%; dezacord puternic - 0,7%). 

  

Frecvența răspunsurilor pentru itemul 2. Cred că educația adulților ar trebui să utilizeze metode care să includă abordări noi și 
unice ale predării. 

 
14. Până în acest moment, ați participat la activități de 

formare/instruire 

2. Cred că educația adulților ar trebui să utilizeze metode 
care să includă abordări noi și unice ale predării. 

de 2-3 ori 
pe an 

de 4-5 ori 
pe an 

mai mult de 5 
ori pe an 

o dată pe 
an 

1. dezacord puternic  0  1  0  0  

2. dezacord  1  0  1  0  

3. nici acord, nici dezacord  1  2  1  4  

4. acord  28  8  8  20  

5. acord puternic  21  12  18  14  

 

Tabelul 10. Corelația dintre preferința pentru abordări noi în educația adulților şi numărul de instruiri pe an 

 

 Răspunsurile la itemul 3. Cred că ar trebui acordată prioritate metodelor tradiționale 

de predare în educația adulților nu fac decât să confirme relevanța foarte mare pe care 

respondenții o acordă unei abordări inovatoare, bazate pe joc, a educației adulților. După cum se 

poate observa din datele corelate în Tabelul 11, cu cât numărul activităților de educație continuă 

este mai mare pe an, cu atât este mai mică importanța acordată metodelor tradiționale de predare. 

 

Frecvența pentru răspunsurile de la itemul 3. Cred că ar trebui acordată prioritate metodelor tradiționale de predare în 
educația adulților. 

 
14. Până în acest moment, ați participat la activități de 

formare/instruire 

3. Cred că ar trebui acordată prioritate metodelor 
tradiționale de predare în educația adulților. 

de 2-3 ori pe 
an 

de 4-5 ori pe 
an 

mai mult de 5 ori 
pe an 

o dată pe 
an 
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1. dezacord puternic  4  0  4  4  

2. dezacord  20  8  15  12  

3. nici acord, nici dezacord  18  8  6  16  

4. acord  6  6  3  4  

5. acord puternic  3  1  0  2  

 

Tabelul 11. Corelația dintre preferința pentru metode tradiționale de predare şi numărul de instruiri pe an 

 

Răspunsurile la itemul 4. Mi-aş dori să învăț prin experimentare și explorare în timpul 

sesiunilor de instruire arată cele mai mari procente pentru opțiunile de acord (47,1%) și acord 

puternic (42,1%). Opțiunile nici acord, nici dezacord și dezacord se ridică la 10,7% și nicio opțiune 

de răspuns nu a fost înregistrată pentru dezacord puternic. De asemenea, respondenții cărora le 

place să învețe prin experimentare și explorare sunt cei care au participat la instruire de 2-3 sau 

mai mult de 5 ori pe an, așa cum se arată în Tabelul 12. 

 

Frecvența răspunsurilor pentru itemul 4. Mi-aş dori să învăț prin experimentare și explorare în timpul sesiunilor de instruire. 

 
14. Până în acest moment, ați participat la activități de 

formare/instruire 

4. Mi-aş dori să învăț prin experimentare și 
explorare în timpul sesiunilor de instruire. 

de 2-3 ori pe 
an 

de 4-5 ori pe 
an 

mai mult de 5 ori 
pe an 

o dată pe 
an 

2. dezacord  1  2  0  1  

3. nici acord, nici dezacord  7  0  1  3  

4. acord  24  12  10  20  

5. acord puternic  19  9  17  14  

 

Tabelul 12. Corelația dintre dorința de a învăța prin experimentare şi explorare şi numărul de instruiri pe an 
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Răspunsurile la itemul 5. Cursurile pentru adulți ar trebui să fie flexibile, iar cursanții 

ar trebui să le poată adapta la nevoile lor sunt reprezentate, majoritar, de următoarele opțiuni : 

acord puternic (47.1%) şi acord (45.7%), cu nicio opțiune pentru dezacord puternic. După cum se 

poate observa din tabelul de corelație de mai jos, flexibilitatea pare a fi cea mai importantă pentru 

respondenții care participă la instruire de 2-3 ori pe an, urmată de cei care participă la instruire o 

dată pe an și abia apoi de cei care participă la mai mult de 5 sesiuni de instruire/formare pe an 

(Tabelul 13). 

 

Frecvența răspunsurilor pentru itemul 5. Cursurile pentru adulți ar trebui să fie flexibile, iar cursanții ar trebui să le poată 
adapta la nevoile lor 

 14. Până în acest moment, ați participat la activități de formare/instruire 

5. Cursurile pentru adulți ar trebui să 
fie flexibile, iar cursanții ar trebui să 

le poată adapta la nevoile lor 
de 2-3 ori pe an de 4-5 ori pe an mai mult de 5 ori pe an 

o dată pe 
an 

2. dezacord  1  1  0  1  

3. nici acord, nici dezacord  1  0  1  5  

4. acord  27  9  13  15  

5. acord puternic  22  13  14  17  

 

Tabelul 13. Corelația dintre dorința de flexibilitate a cursurilor pentru adulți şi numărul de instruiri pe an 

 

 Am încercat să corelăm răspunsurile la itemul 5 cu vârsta respondenților și am constatat 

că grupurile de vârstă foarte reprezentative pentru opțiunea acord sunt următoarele: 25-27; 32-

34; 37-38; 40; 48-49 (Grupa 1); în timp ce grupurile de vârstă extrem de reprezentative pentru 

opțiunea acord puternic sunt: 32-34; 35-37; 42; 44; 47 (Grupa 2). Cu alte cuvinte, respondenții 

din Grupul 2 apreciază mai mult flexibilitatea cursurilor pentru adulți decât respondenții din Grupul 
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1. Putem concluziona că respondenții mai tineri apreciază flexibilitatea într-o măsură uşor mai 

mică decât respondenții din grupele de vârstă mai mari (tabelul de corelație este prea larg pentru 

a fi inclus); acest lucru este valabil și pentru respondenții din grupul de vârstă 48-49, comparativ 

cu grupul de vârstă 42-47, care apreciază flexibilitatea formării ca fiind esențială. 

 Opțiunile pentru itemul 6. În evaluările cursurilor pentru adulți, aș prefera să am 

posibilitatea de a-mi prezenta propriile realizări în loc de a reproduce informațiile, se 

regăsesc, în mod semnificativ, în intervalul acord (44,3%) și acord puternic (33,6%), cu 19,3 % 

pentru nici acord, nici dezacord, 2,9% pentru dezacord și nici o opțiune pentru dezacord puternic. 

Acest lucru arată că majoritatea respondenților, cursanți adulți, apreciază oportunitatea de a-și 

prezenta realizările la cursurile de educație a adulților ca fiind ceva creat de ei, spre deosebire de 

reproducerea informațiilor. Şi aceste rezultate se corelează cu numărul de cursuri de formare pe 

an, după cum se arată în Tabelul 14. 

  

Frecvența răspunsurilor pentru itemul 6. În evaluările cursurilor pentru adulți, aș prefera să am posibilitatea de a-mi prezenta 
propriile realizări în loc de a reproduce informațiile. 

 
14. Până în acest moment, ați participat la activități 

de formare/instruire 

6. În evaluările cursurilor pentru adulți, aș prefera să am 
posibilitatea de a-mi prezenta propriile realizări în loc de a 

reproduce informațiile. 

de 2-3 ori 
pe an 

de 4-5 ori 
pe an 

mai mult de 5 
ori pe an 

o dată 
pe an 

2. dezacord  1  0  1  2  

3. nici acord, nici dezacord  7  6  2  12  

4. acord  25  9  12  16  

5. acord puternic  18  8  13  8  

 

Tabelul 14. Corelația dintre importanța dată flexibilității programului de instruire/formare şi numărul de instruiri pe an 
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Rezultatele pentru itemii 7, 8, 9, 10 și 11, care se referă la relevanța diferitelor aspecte 

care descriu procesul de învățare a adulților, au obținut, de asemenea, cea mai mare valoare 

pentru opțiunile „acord puternic” și „ acord”: Itemul 7 - un mediu de învățare divers care permite 

cursantului să utilizeze resurse noi, unice (acord - 54,3%, acord puternic - 38,6%); Itemul 8 - 

utilizarea metodelor de către formatorii de adulți pentru a stimula potențialul creativ al cursantului 

adult (acord - 44,6%, acord puternic - 41,7%); Itemul 9 - utilizarea jocurilor în educația adulților 

(acord - 47,1%, acord puternic - 29,3%, nici acord, nici dezacord - 16,4%); Itemul 10 - utilizarea 

metodelor pentru construirea gândirii creative / divergente (acord - 46,4%, acord puternic - 

44,3%); Itemul 11 - alegerea jocurilor și gamificarea pentru a stimula potențialul creativ al 

cursanților (acord - 45,0%, acord puternic - 32,9%, nici acord, nici dezacord - 15,7%). Aceste 

rezultate arată, în primul rând, că cei care urmează programe de formare în cadrul educației 

adulților sunt conștienți de nevoile lor de învățare și de stilurile de învățare și, în al doilea rând, 

de ceea ce așteaptă şi îşi doresc de la programele de educație a adulților în ceea ce privește 

strategiile de predare și evaluare. 

Itemul 12. Decizia dvs. de a participa la instruire se bazează pe ... a solicitat 

respondenților să indice pe o scală Likert cu 5 opțiuni (acord puternic ... dezacord puternic) 

diverse motive pentru care ar urma un curs de educație pentru adulți. Motivele pe care 

respondenții au fost rugați să le evalueze au fost următoarele: cerințele postului; necesitatea 

dobândirii / îmbunătățirii abilităților de viață; nevoia de dezvoltare personală; motive exclusiv 

legate de locul de muncă; hobby-uri (de exemplu, grădinărit, gătit etc.); necesitatea unei noi 

calificări la locul de muncă; nevoia de a întâlni oameni cu interese similare; nevoia de activități de 

timp liber; nevoia de a-mi îmbunătăți abilitățile fundamentale (de exemplu, comunicarea, 

rezolvarea problemelor, etc.); necesitatea dobândirii / îmbunătățirii abilităților sociale; necesitatea 

dobândirii / îmbunătățirii abilităților parentale. 

Pentru fiecare dintre acestea, scorurile pentru opțiunea de acord puternic sunt: 

1. nevoia de dezvoltare personală (48.6%);  
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2. necesitatea dobândirii / îmbunătățirii abilităților de viață (37.4%); 

3. nevoia de a-mi îmbunătăți abilitățile fundamentale (de exemplu, comunicarea, 

rezolvarea problemelor, etc.) (27.1%);  

4. necesitatea dobândirii / îmbunătățirii abilităților de relații sociale (25.0%);  

5. necesitatea de a întâlni persoane cu interese similare (21.4%);  

6. hobby-uri (15.7%);   

7. necesitatea unei noi calificări profesionale (15.0%);  

8. nevoia de activități de timp liber (14.3%);  

9. nevoia de recunoaştere profesională (13.7%);  

10. cerințele postului (12.9%);  

11. necesitatea dobândirii / îmbunătățirii abilităților parentale (9.3%);  

12. motive exclusiv profesionale (5.7%).  

Scorurile pentru opțiunea acord sunt după cum urmează: 

1. necesitatea dobândirii / îmbunătățirii abilităților de viață (51,1%); 

2. cerințele postului (44,3%); 

3. nevoia de a-mi îmbunătăți abilitățile fundamentale (de exemplu, comunicarea, 

rezolvarea problemelor, etc.) (41,4%); 

4. nevoia de dezvoltare personală (42,9%); 

5. necesitatea unei noi calificări profesionale (42,9%); 

6. nevoia de recunoaştere profesională (41,0%); 

7. nevoia de a întâlni persoane cu interese similare (35,7%); 

8. necesitatea dobândirii / îmbunătățirii abilităților de relații sociale (34,3%); 

9. hobby-uri (33,6%); 

10. nevoia de activități de timp liber (24,3%); 

11. motive exclusiv profesionale (22,1%). 

12. necesitatea dobândirii / îmbunătățirii abilităților parentale (18,6%). 
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 Pe baza procentelor de acord și acord puternic, putem observa că primele trei motive 

pentru care adulții participă la programe de formare din cadrul educației adulților sunt: dezvoltarea 

personală, îmbunătățirea abilităților de viață și abilitățile fundamentale. Deși cerințele postului 

ocupă locul al zecelea în ierarhia opțiunilor acord puternic, acestea ocupă locul al doilea în 

ierarhia opțiunilor acord, indicând faptul că acesta este un motiv important pentru participarea la 

cursuri de educație a adulților. Celelalte rezultate arată, de asemenea, că respondenții aleg să 

participe la cursuri de educație a adulților din mai multe motive legate de abilitățile transversale 

(abilități utile atât în viața personală, cât și în cea profesională, cum ar fi comunicarea, rezolvarea 

problemelor). Prin urmare, putem presupune că respondenții au ierarhizat aceste motive pentru 

participarea la cursuri de educație pentru adulți și formare într-un mod mai mult sau mai puțin 

conștient legat de dezvoltarea personală ca bază pentru dezvoltarea profesională. 

 Referitor la itemul 14. Părerea dvs. cu privire la calitățile unui program de formare 

(vă rugăm să enumerați doar cele mai importante 3), respondenții - cursanții adulți au 

menționat astfel de calități precum: 

● oferă oportunități de dezvoltare profesională și personală; 

● oferă cursanților conținut profesional, inovator și nou; 

● au formă digitală, interactivă; 

● furnizează exemple practice, utile; 

● sunt flexibile, ajustabile și răspund nevoilor cursanților; 

● sprijină cursantul în dobândirea de noi informații, noi abilități (abilități profesionale 

și de viață); 

● răspund diferitelor stiluri de învățare ale cursanților; 

● sunt atractive, interesante și promovează comunicarea. 

 Cuvintele cheie din răspunsurile respondenților sunt creativitatea, flexibilitatea, 

comunicarea, practica, viața reală, dezvoltarea personală și profesională. Din răspunsurile lor, 

este clar că sunt conștienți de nevoia și dorința unei educații continue pentru a evolua la nivel 
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personal şi profesional. Estimăm că activitățile și rezultatele ştiințiifice ale proiectului vor satisface 

nevoia lor de dezvoltare personală și profesională. 

 

II.4. Concluzii 

 

Analiza și interpretarea datelor obținute prin aplicarea celor două chestionare la cele două 

grupuri țintă ale proiectului (formatori de adulți și cursanți adulți) ne susțin în formularea unor 

concluzii: 

● atât formatorii de adulți, cât și cursanții adulți apreciază creativitatea ca pe o abilitate 

esențială pentru dezvoltarea și succesul lor personal și profesional; 

● în plus, atât formatorii de adulți, cât și cursanții adulți consideră abilitatea creativității ca 

fiind esențială pentru integrarea cu succes pe piața muncii; 

● atât formatorii de adulți, cât și cursanții adulți sunt conștienți de relevanța și importanța 

învățării pe tot parcursul vieții pentru succesul personal și profesional; 

● atât formatorii de adulți, cât și cursanții adulți consideră că gamificarea este cel mai bun 

mod de a dezvolta creativitatea la orice vârstă; 

● formatorii adulți par să vadă creativitatea ca pe o abilitate esențială pentru succesul în 

carieră, care este o condiție prealabilă pentru succesul personal, în timp ce cursanții adulți par să 

vadă creativitatea ca pe o abilitate esențială pentru dezvoltarea personală, care este o bază 

pentru succesul în carieră; această abordare a creativității din două perspective diferite ne face 

doar să concluzionăm încă o dată că abilitățile creativite sunt esențiale atât pentru bunăstarea 

personală, cât și pentru cea profesională; 

● formatorii de adulți au nevoie de sprijin pentru a încuraja creativitatea la cursanții adulți 

sub formă de materiale care conțin informații teoretice și practice; 
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● atât formatorii de adulți, cât și cursanții adulți menționează conținutul inovator, 

exemplele practice, forma digitală, interactivă, atractivă, adaptabilitate și flexibilitate printre 

calitățile materialelor utilizate în instruire. 

Concluziile analizei nevoilor subliniază relevanța și actualitatea activităților și a rezultatelor 

intelectuale ale proiectului Game-ED. 
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III. ANALIZA LITERATURII PRIVIND METODELE UTILIZATE PENTRU A 

CONSTRUI ABILITĂȚI CREATIVE ÎN EDUCAȚIA ADULȚILOR 
 

III.1. Introducere 
 

Scopul acestei analize a literaturii a fost de a identifica referințe bibliografice relevante pe tema 

metodelor de dezvoltare a abilităților de creativitate în educația adulților la nivelul UE, precum și 

la nivelul țărilor instituțiilor partenere, și nu numai. Documentarea asupra literaturii a fost efectuată 

în conformitate cu criteriile științifice. Căutarea, identificarea, selectarea şi analiza literaturii 

reprezentative privind metodele de formare a creativității în educația adulților a fost efectuată 

folosind termeni și fraze cheie legate de tema proiectului și rezultatele ştiințifice ale acestuia, 

concept cheie selectate și agreate de toți partenerii, de exemplu metode pentru stimularea 

creativității în educația adulților, gamificare și învățare gamificată. Căutarea a fost efectuată în 

baze de date și publicații internaționale relevante din punct de vedere științific, concentrându-se 

pe referințe naționale din cele trei țări partenere ale proiectului: Ungaria, Slovenia și România. 

 Unul dintre principalele obiective ale analizei literaturii este de a identifica starea actuală 

a cercetării și a materialelor disponibile pe tema metodelor de formare a creativității la cursanții 

adulți. Un alt obiectiv principal al analizei literaturii este de a identifica nevoia producerii unor 

materiale didactice actualizate, inovatoare, autentice, cuprinzând experiențe și strategii de 

predare, materiale care se regăsesc printre rezultatele ştiințifice și activitățile proiectului Game-

ED. Un obiectiv secundar al analizei literaturii este de a promova și a împărtăși munca valoroasă 

a cercetătorilor din cele trei țări partenere ale proiectului, inclusiv membrii echipelor de experți ai 

instituției coordonatoare și ale celor patru instituții partenere, pentru a sprijini schimbul de bune 

practici legat de tema proiectului. Analiza literaturii își propune să evidențieze lucrări publicate 

recent pentru a îndeplini criteriile științifice de noutate, autenticitate și inovație, dar și lucrări 

clasice fundamentale, relevante pentru domeniu.  
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III.2. Analiza literaturii privind metodele utilizate pentru a forma abilități creative în 

educația adulților 

 

III.2.1. Perspectivă generală asupra creativității în educația adulților  

 

[Tsai, K. C. (2012). The Value of Teaching Creativity in Adult Education. International 

Journal of Higher Education, 1(2), 84-91.] 

Tsai trece în revistă rezultatele relevante cu privire la definiția creativității, etapele 

procesului creativ, factorii care influențează dezvoltarea creativității și sugestii pentru educatorii 

adulți. El susține idea conform căreia creativitatea este o abilitate cheie în educația adulților, 

deoarece oferă un cadru suport pentru cursanții adulți din lumea postmodernă în continuă 

schimbare, iar creativitatea trebuie cultivată, deoarece oamenii devin mai potriviți intelectual și, 

astfel, mai puțin creativi pe măsură ce îmbătrânesc. Pe baza abordărilor principalilor autori din 

domeniu, Tsai definește creativitatea ca pe un concept care cuprinde patru dimensiuni: persoană, 

proces cognitiv, produs și context social și cultural. 

Procesul creativ prin care noile idei sunt transformate în produse utile constă în patru 

etape suprapuse: pregătirea, incubația, iluminarea și verificarea. În rezolvarea problemelor, 

creativitatea este implicată în opt procese: 1) construirea problemelor sau identificarea 

problemelor, 2) colectarea informațiilor, 3) căutarea și selectarea conceptelor, 4) combinația 

conceptuală, 5) generarea ideilor, 6) evaluarea ideilor, 7) implementarea, și 8) monitorizarea 

acțiunii. 

O parte relevantă a literaturii este preocupată de identificarea factorilor care promovează 

sau inhibă performanța creativă. Cele mai importante sunt: 1) Trăsături de personalitate - 

proactivitate, încredere în sine, independență, deschidere spre experiență, asumare de riscuri, 

autoeficacitate, flexibilitate și toleranță la ambiguitate; 2) Cunoștințe și expertiză - întrucât o 

persoană poate avea idei noi într-un domeniu în care deține cunoștințe; 3) Motivație și 

autoeficacitate - cercetările sugerează că motivația intrinsecă și abilitățile care întruchipează 
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autoeficacitatea se corelează cu rezultatele creative; 4) Stiluri de învățare și gândire - formatul 

unei prelegeri care se adresează cursanților cu diferite stiluri de învățare și încurajează gândirea 

divergentă, abilitățile asociative și evaluarea critică promovează gândirea creativă. 5) Metode de 

predare - cele care se concentrează pe autonomie, învățare independentă, reflecție individuală 

și, mai presus de toate, participarea activă a cursanților este considerată cea mai benefică. 6) 

Evaluare și recompensă - deși cercetările sugerează că evaluarea are uneori un impact negativ 

asupra motivației intrinseci și asupra activității cognitive, atunci când este încorporată într-un 

context de obiective și așteptări creative, poate îmbunătăți performanța. 7) Mediu - crearea unui 

mediu în care cursanții se pot simți în siguranță pentru a-şi pune la încercare gândirea inovatoare 

este esențială pentru dezvoltarea creativității. 

Autorul încheie articolul cu sugestii pentru formatorii de adulți. Pentru a maximiza impactul 

dezvoltării creative la cursanții adulți, trebuie luate în considerare trei niveluri: 1) curriculum - 

flexibil pentru a încuraja creativitatea; 2) profesor - cei mai importanți factori care ar trebui luați în 

considerare sunt: stilul de predare euristică, procesul de învățare centrat pe elev, metodele de 

predare neierarhice, evaluarea care recompensează ideile creative și oferirea unui mediu 

confortabil pentru elevi pentru a se concentra asupra sarcinilor creative; 3) cursanți - este necesar 

ca aceştia să își asume un rol activ în schimbarea stilului lor de gândire și să găsească un mentor 

care să le susțină performanța creativă. 

 

[Galbraith, M. W., & Jones, M. S. (2012). Creativity: Essential for the Adult Education 

Instructor and Learner. PAACE Journal of Lifelong Learning, 21, 51-59.] 

În articol, autorii definesc creativitatea ca pe o componentă esențială care promovează 

flexibilitatea, deschiderea și capacitatea de a tolera incertitudinea într-o lume educațională, 

socială, politică, psihologică și economică în continuă schimbare. Prin urmare, promovarea 

creativității la profesori și cursanți în organizațiile de educație a adulților este un răspuns esențial. 

Sunt prezentate câteva strategii de promovare a creativității și explorate beneficiile. 
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Articolul susține că încurajarea creativității poate fi realizată prin influențarea dimensiunilor 

organizației, cursanților și profesorilor. Elementul organizațional esențial este crearea unui mediu 

care promovează un sentiment de încredere, deschidere, respect, sprijin și acceptare, ceea ce 

duce la apariția ideilor, proiectelor sau produselor inovatoare. Ar trebui să implice și să fie adaptat 

studenților și profesorilor din medii diferite. Un factor important în încurajarea creativității este de 

a oferi un timp adecvat pentru activități, de a încuraja feedback-ul constructiv și de a crea un 

mediu sigur în care greșelile și eșecurile pot apărea și pot fi privite ca oportunități pentru reflecție 

și inovație mai degrabă decât evenimente catastrofale. 

Autorii explorează, de asemenea, beneficiile creativității și le împart în trei grupuri: cele 

pentru profesori, cele pentru cursanți și cele pentru organizații. Pentru profesori, este o metodă 

de a găsi idei noi și de a schimba instrucțiunile prin utilizarea de noi strategii și dezvoltarea unui 

sentiment de ingeniozitate și inventivitate. Exemple de astfel de strategii sunt: 1) utilizarea 

colajelor - cursanții colectează articole asemănătoare, identice, diferite etc. și creează un colaj 

care reprezintă constatările lor legate de diversitate și toleranță; 2) o poveste despre un caz - 

aceasta este o descriere scrisă sau orală a unui incident critic din viața reală sau a unei dileme 

practice spusă din perspectiva autorului. Avantajele creativității pentru formator sunt multe. 

Permițând această creativitate să înflorească, procesul de predare și învățare este îmbunătățit. 

Incorporarea creativității în procesul de învățare poate aduce beneficii cursanților, 

permițându-le să împărtășească idei noi cu diverse persoane și încurajând și valorizând luarea 

deciziilor incluzive. Cursanții realizează că nu se pot baza pe lideri și experți pentru a da sens 

grupului și astfel devin mai competenți și câştigă mai multă încredere în abilitățile lor. Acest lucru 

le permite să fie inovatori, să încorporeze un nivel mai ridicat de asumare a riscurilor, să învețe 

din greșelile lor fără teama de represalii și să dezvolte idei noi. 

Beneficiile încurajării creativității în programele lor sunt: Acceptarea și adaptarea la trendul 

în schimbare al climatului social și cultural, dezvoltarea activităților curriculare creative și a 

proceselor de instruire care mențin educația adulților proaspătă și receptivă la nevoile în 
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schimbare ale profesorilor, cursanților și comunitățile pe care le deservesc, ajută la abordarea 

provocărilor noi și emergente, formulează noi probleme care merită rezolvate și susțin importanța 

și necesitatea originalității și inovației umane. 

 

 [Shaheen, R. (2010). Creativity and education. Creative Education, 1(03), 166.] 

Autorul abordează modul în care creativitatea este legată de educație, fundalul acestei relații, 

modul în care educația este schimbată prin utilizarea creativității și dovezile din documentele de 

politică educațională despre modul în care creativitatea este din ce în ce mai utilizată în educație. 

Lucrarea începe cu o imagine de ansamblu istorică a interesului pentru creativitate, 

demonstrând faptul că acest interes era prezent încă de pe vremea lui Platon. Este descris 

evenimentul care a reaprins interesul politic pentru subiect atunci când Rusia a trimis un satelit 

pe orbită în 1957, incapacitatea țărilor occidentale de a face același lucru fiind văzută ca o lipsă 

de creativitate. De-a lungul anilor, creativitatea a fost recunoscută ca un aspect cheie al educației, 

deoarece abordează multe probleme. De exemplu: gestionarea problemelor ambigue, 

gestionarea unei lumi în schimbare rapidă, gestionarea unui viitor incert, gestionarea provocărilor 

economice și pregătirea generațiilor viitoare pentru secolul XXI. Lucrarea analizează, de 

asemenea, modul în care rolul educației poate fi schimbat. Descrie modul în care educația 

tradițională a fost criticată pentru că a produs conformiști și a cultivat moduri stereotipe de gândire, 

mai degrabă decât să producă gânditori creativi și originali. Autorul afirmă că educația se 

concentrează prea mult pe dobândirea cunoștințelor și că acest lucru nu mai este suficient pentru 

a reuși în viitor, deoarece ar trebui transformată pentru a include creativitatea. Articolul descrie, 

de asemenea, modul în care multe țări au recunoscut acest fapt și fac eforturi pentru a combina 

creativitatea și cunoștințele. Lucrarea prezintă şî rezultatele unei analize a 16 curriculumuri din 

diferite țări din întreaga lume, examinând exact cum au integrat acestea creativitatea în 

programele lor. 
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Autorul abordează, de asemenea, problema faptului că creativitatea este neglijată în multe 

țări în curs de dezvoltare și că integrarea abilităților de gândire creativă în educație este o 

necesitate critică pentru a le forma orientarea viitoare și a realiza reforme în sferele politice, 

economice și culturale. Această lucrare a prezentat diferitele argumente prezentate în literatură 

pentru necesitatea de a lega creativitatea și educația. 

 

III.2.2. Literatura slovenă privind metodele de formare a creativității în educația adulților 

 

Prezenta secțiune a analizei iteraturii privind metodele de formare a creativității în educația 

adulților reprezintă contribuția membrilor în proiectul GAME-ED de la partenerul de proiect 

Universitatea din Ljubljana. 

 

[Zgonc, R., & Žalec, N. (2020) IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO JAVNOVELJAVNIH 

IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA ODRASLE.] 

Textul intitulat „Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle” 

(română: „Liniile directoare pentru dezvoltarea programelor publice de educație a adulților”) 

stabilește baza teoretică și orientările profesionale pentru așa-numita programare sau planificare 

curriculară în educația adulților pentru acest segment a programelor de educație publică pentru 

adulți. Printre rezultatele analizei literaturii se regăseşte faptul că aspectul creativității și al 

diferitelor metode și forme de predare a fost inclus în liniile directoare pentru pregătirea educației 

adulților în Slovenia. 

Documentul evidențiază în mod clar importanța și așteptările programelor pentru adulți și 

recunoaște importanța programelor flexibile care, prin proiectarea și programele lor deschise, pot 

răspunde rapid nevoilor adulților și unei societăți care se confruntă cu valorile de mediu, 

economice, ale migrației, și, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, crizele globale de sănătate. 
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Programele publice dau echipei adulților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a răspunde 

activ la aceste provocări și pentru a-i sprijini pe cei dragi. 

Documentul oferă, de asemenea, definiții clare ale unor termeni care pot fi adăugați la 

glosarul proiectului:  

Adulți - persoane care și-au finalizat educația primară și doresc să dobândească, să 

actualizeze, să își extindă și să aprofundeze cunoștințele sau persoane cu vârsta de 15 ani sau 

mai mult care nu pot fi identificate ca având finalizate educația primară sau nu au făcut-o din 

cauza circumstanțelor excepționale care pun viața și sănătatea lor în pericol (de exemplu, 

războiul, calamitățile naturale). 

Abilități – Alături de cunoștințe, abilitățile, adesea denumite şi “aptitudini”, sunt acele 

componente ale capacității care pot fi măsurate direct. Alături de cunoștințele dobândite, 

experiența și abilitățile dezvoltate, abilitățile permit unei persoane să rezolve o problemă, să 

îndeplinească o sarcină sau să facă o treabă. 

Cunoştințe – Cunoştințele reprezintă aspectul cognitiv al abilității (competenței) și pot fi 

măsurate direct. Reprezintă un set de fapte, principii și teorii care se referă la un anumit domeniu 

al educației și sunt dobândite prin învățare. Se face distincția între cunoștințe declarative 

(teoretice, propoziționale) și procedurale (procedurale, practice, dispoziționale). Cunoașterea 

declarativă include afirmații despre evenimente specifice, fapte și generalizări bazate empiric, 

precum și principii profunde despre natura lucrurilor. Cunoștințele procedurale includ cunoștințe 

euristice, metodologie, planificare practică, proceduri relevante și strategii legate de abilități. În 

contextul catalogului de cunoștințe, cunoașterea este înțeleasă ca un termen umbrelă care se 

referă la conținutul general și la rezultatele așteptate ale învățării unui program sau ale 

componentei sale. 

Competență - Competența se referă la capacitatea unui individ de a aplica rezultatele 

învățării în mod adecvat într-o varietate de contexte (educație, muncă, dezvoltare personală sau 

profesională). Competența nu poate fi limitată la dimensiunea cognitivă (aplicarea teoriilor, 
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conceptelor și cunoștințelor tacite sau ascunse), ci include și aspectul aplicativ (inclusiv diverse 

abilități), orientările motivaționale și valorice, atitudinile, emoțiile și alte componente sociale și 

comportamentale. Competențele constau în structuri mentale interne - în sensul abilităților, 

capacităților și dispozițiilor care sunt o proprietate a individului. Acestea sunt împărțite în 

competențe generale sau generice, care sunt dezvoltate în principal în programe de educație 

generală, și competențe specifice ocupației, care sunt specifice anumitor ocupații sau domenii de 

lucru. Programele publice vizează în primul rând dezvoltarea competențelor generale. 

În document, autorii evidențiază importanța programelor în ceea ce privește realizarea 

principiilor și obiectivelor de interes public, în special: 

- Implementarea principiului educației și învățării pe tot parcursul vieții și sprijinirea 

adulților în a dobândi cunoștințele, abilitățile și calitățile personale de care au nevoie pentru a trăi, 

a lucra, a se angaja și a participa cu succes și bine la procesele sociale, 

- consolidarea abilităților de toleranță reciprocă, respect pentru diferențe și cooperare cu 

ceilalți, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

- să integreze conținutul actual și metodele educaționale moderne și să dezvolte gândirea 

critică etc. 

- să includă aspecte ale dezvoltării durabile, economiei ecologice, culturii și sănătății. 

Printre obiective, învățarea pe tot parcursul vieții, cooperarea, metodele educaționale 

moderne și dezvoltarea gândirii critice sunt în mod special de menționat, deoarece acestea sunt 

direct legate de obiectivele proiectului GAME-ED. 

În Slovenia, programele pentru adulți pot fi împărțite în două tipuri, și anume cele care 

vizează dobândirea și îmbunătățirea alfabetizării și a competențelor de bază și a celor care ridică 

nivelul general de educație. În acest context, autorii subliniază sensul mai larg al alfabetizării, 

care include creativitatea în rândul participanților la programele pentru adulți. Aceștia subliniază 

că conceptul de alfabetizare se schimbă constant pe măsură ce societatea evoluează. 

Alfabetizarea în sens restrâns este echivalată cu capacitatea de a comunica, care include citirea, 
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ascultarea, vorbirea și scrierea. Într-un sens mai larg, alfabetizarea este o abilitate și o practică 

socială care se dezvoltă de-a lungul vieții în contexte și domenii diferite și pătrunde în toate 

activitățile umane. Astăzi, alfabetizarea este înțeleasă din ce în ce mai mult ca un instrument de 

cercetare, înțelegere, creare și comunicare într-o lume modernă, bogată în texte și informații 

tipărite sau pe ecran, din ce în ce mai digitalizate și în continuă schimbare. 

În document, autorii prezintă câteva principii pentru programarea pentru adulți. Mai jos 

evidențiem unele care sunt direct legate de gândirea și dezvoltarea conținutului proiectului GAME 

-ED și astfel coincid cu promovarea creativității prin diferite metode și abordări de învățare (de 

exemplu, învățarea bazată pe joc): 

1. ciclul andragogic ca bază pentru proiectarea programului: acesta este un principiu 

fundamental definit de ciclul iterativ în care se schimbă învățarea individuală. În 

procesul de planificare a programului, acesta este definit în general prin patru etape: 

Identificarea nevoilor educaționale, planificarea, implementarea și evaluarea 

procesului de învățare. 

2. Identificarea nevoilor educaționale ale individului și ale societății: atunci când vine 

vorba de nevoile educaționale ale individului și ale societății în general, din perspectiva 

dezvoltării globale a Sloveniei, este important să subliniem competențele de bază 

legate de dezvoltarea industriei 4.0 și Industria 5.0. Primele și cele din urmă se referă 

la diferite niveluri de competențe digitale, dar și la educație generală și competențe de 

bază legate de comunicare, munca în echipă și dezvoltarea competențelor 

transversale care încurajează și permit creativitatea adulților. 

3. selectarea strategiilor de proiectare: Strategia de proiectare este selectată de 

planificator în funcție de nevoile identificate ale publicului țintă, potențialii participanți 

și de scopul programului. Se recomandă o combinație de obiective de învățare și 

strategii ale programului de dezvoltare a proceselor. Primul se bazează pe obiective 

de învățare, în timp ce modelele de dezvoltare a proceselor se concentrează pe 
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procesul de învățare și obiectivele de dezvoltare a proceselor. Ceea ce este important 

aici este procesul de dobândire a cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și virtuților - pe 

scurt, dezvoltarea generală a personalității adultului - nu numai în domeniul cognitiv, 

ci și în cel afectiv (emoțional, socio-moral) și psihomotor. Se acordă prioritate 

principiilor, conținutului de învățare și metodelor care contribuie la dezvoltarea 

potențialului personal al adulților. Pe lângă dezvoltarea cunoașterii, care este o 

condiție prealabilă pentru gândirea critică, se preocupă și de dezvoltarea acelor calități 

cognitive și afective care permit dezvoltarea treptată a orientării valorice a adultului și 

a moralității autonome. Se așteaptă ca acest tip de program să aibă o gamă mai largă 

de conținut, dar și să utilizeze o varietate de forme și metode de evaluare și evaluare 

care promovează dezvoltarea generală a adultului. 

4. Deschiderea programului 

Principiul deschiderii programului înseamnă că o parte a programului este completată în 

livrarea sa. În plus, deschiderea programului se referă și la alegerea materialelor de învățare, la 

alegerea formatelor de predare și a metodelor de lucru și la modul în care cunoștințele sunt testate 

și evaluate. Principiul deschiderii se reflectă și în flexibilitatea programului. Poate fi implementat 

în diferite secvențe sau în așa fel încât, în funcție de nevoile educaționale ale grupului de învățare 

și ale individului, accentul se pune pe acele conținuturi și obiective care sunt cele mai importante 

pentru ei la un moment dat. 

5. flexibilitate în proiectarea programului 

Flexibilitatea în proiectarea programului înseamnă că programul: 

- se bazează pe activitatea proprie a cursanților și pe participarea creativă, 

- ia în considerare un echilibru adecvat între învățarea individuală și cea de grup; 

- implementează forme moderne de educație bazate pe e-learning și utilizarea 

tehnologiilor noi și multimedia; și 
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- oferă o varietate de modalități de evaluare a dobândirii cunoștințelor și abilităților și a 

progresului în program. 

În general, se poate observa că creativitatea este un aspect care este evidențiat în mod 

repetat în document, mai ales atunci când vine vorba de definirea abilităților. Autorii îndeamnă 

planificatorii să ia în considerare faptul că o capacitate de bază este în general definită ca un set 

de trei aspecte: cunoștințe (dimensiune cognitivă), abilități (dimensiune aplicată sau acțiune) și 

aspecte de dezvoltare sau atitudinale (motivație, atitudini, valori, dimensiunea atitudinală etc.). În 

definirea cunoștințelor și abilităților, autorii recomandă planificatorilor să utilizeze diferite niveluri 

taxonomice. În acest context, este util să se utilizeze taxonomii țintă, cum ar fi cele ale lui Bloom, 

Marzano, Gagné sau alte taxonomii care permit descriptorilor să fie clasificați în diferite niveluri 

de cunoștințe și abilități. Taxonomia lui Bloom, ca exemplu evidențiat, listează, de asemenea, 

crearea ca fiind cel mai înalt nivel cognitiv (cunoașterea, înțelegerea, aplicarea, analiza, 

sintetizarea, evaluarea şi crearea). 

Atunci când aleg metode de predare și evaluare, autorii subliniază că joacă un rol 

important nu numai în transmiterea și consolidarea cunoștințelor, ci mai ales în transformarea 

cunoștințelor așa cum se produce la cursant și în transferul a ceea ce se învață la viața concretă. 

și situații de lucru (așa-numitul transfer al învățării). Prin urmare, este important să fii interactiv, 

să stimulezi reflecția participanților, motivația pentru a învăța și creativitatea și să dezvolți diferite 

abilități de bază (de exemplu, citire, scriere, calcul, abilități digitale) și competențe transversale 

(dezvoltarea gândirii critice, abstractizarea, concretizarea , etc.). 

 

[Ličen, N. (2013). Zgodbe o ustvarjalnem učenju med utopijo in vsakdanjostjo. Andragoška 

spoznanja, 19l3), 5-7.] 

Autorul deschide articolul cu un slogan foarte interesant al lui Anil K. Gupta: „Lumea nu 

este doar o piață, este și o școală”. Gupta consideră că afacerea trebuie să învețe continuu, cu 

accent pe învățarea inovatoare. Autorul consideră că acest lucru este valabil și pentru alte 
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domenii ale activității umane. De multă vreme cunoaștem inovația tehnică, inovația în afaceri și 

conceptul mai nou de inovație socială. În vremurile de schimbare de astăzi, există o întrebare din 

ce în ce mai mare cu privire la rolul creativității în învățare și educație în diferite medii și impactul 

învățării și educației asupra inovației. În această lucrare, autorul evidențiază fapte contradictorii 

și exemple de repetare a modelelor și inovație și pune la îndoială utopia aducerii învățării creative 

în viața de zi cu zi. 

Poveștile despre învățarea creativă implică transferul de cunoștințe și crearea de 

cunoștințe. Creativitatea se bazează pe cunoștințe care există deja, experiență și curajul de a 

descoperi. Autorul prezintă învățarea creativă ca o triadă: Adaptează-te, Descoperă și 

inventează. Oamenii își adaptează acțiunile și metodele de evaluare la status quo pentru a-și 

îmbunătăți viața. 

Lucrarea evidențiază abordarea învățării creative prin adaptare, ceea ce înseamnă 

dezvoltarea de noi forme, noi funcții de acțiune într-un mod adecvat noului mediu. Spre deosebire 

de adaptare este învățarea prin descoperire, care are loc atunci când nu există modele de imitat. 

Când modelele vechi se dovedesc inutile, trebuie să creăm altele noi. Aici intervine învățarea prin 

combinare și reinventare. 

Pe baza unei recenzii a diverselor literaturi, autorul consideră că astăzi putem vorbi despre 

o cultură a învățării creative, sau cel puțin despre necesitatea dezvoltării unei astfel de culturi. 

Unul dintre motivele pentru aceasta este interesul pentru formarea identității și abordarea 

experiențelor reale ale oamenilor. Putem vedea schimbări în cercetare în care temele învățării ca 

transformare creativă a individului în dialogul cu ceilalți și în dialogul cu etajul vieții câștigă 

importanță. 

Lucrarea ridică îngrijorări cu privire la starea educației adulților în raport cu creativitatea. 

Educația adulților (cercetare, dezvoltare, practică) se concentrează încă mai mult pe centrele 

(sistemul economico-politico-instituțional) care organizează educația și mai puțin pe persoana 

care învață. Adaptarea la statu quo ca mijloc de menținere a sistemului (fără învățare creativă) 
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înseamnă prevenirea schimbării. Acest lucru ignoră faptul că oamenilor, deși sunt extrem de 

creativi, le place să rămână la sistemele consacrate. Dacă accentul se pune în primul rând pe 

adaptarea indivizilor la sistemele existente, educația (și învățarea pe tot parcursul vieții) poate lua 

o tentă de manipulare și poate deveni un instrument al grupurilor cu putere socială. Cu toate 

acestea, dacă urmăm principiile umaniste, educația adulților este în primul rând dezvoltarea de 

sprijin, orientarea care face învățarea (auto) biografică și promovează inovația în toate grupurile 

de oameni și gândirea critică. 

Autorul rezumă contribuția ei cu înțelepciunea populară că „nimic nu este mai clar decât 

ceea ce a fost deja descoperit și nimic nu este mai obscur decât ceea ce va fi descoperit mâine”. 

Învățarea implică ambele. Acesta transmite ceea ce a fost deja descoperit și permite căutarea a 

ceea ce este nou. Învățarea creativă devine încet o parte integrantă a tuturor activităților, face 

parte din practica profesională, din viața de familie, de a face față bolilor, de a forma relații și de 

a forma sinele, motiv pentru care - în opinia ei - centrele pentru dezvoltarea învățării creative și a 

intuiției va trece de la utopie la viața de zi cu zi. 

 

[Krašovec, S. J. (2004). Učitelj odraslih kot v spodbujevalec kritičnega v mišljenja. 

Andragoška spoznanja, 10l4), 13-26.] 

Lucrarea discută rolul profesorului și poziția acestuia în procesul de învățare, care depinde 

de filosofia sa. Aceasta este modelată de atitudinea profesorului față de diferitele probleme ale 

învățării (profesor, participanți, resurse, procesul de învățare) și organizarea procesului de 

învățare (utilizarea metodelor de predare, acceptarea adulților ca cursanți etc.). În consecință, 

profesorul adulților poate acționa ca un promotor al gândirii critice și al creativității prin „eliberarea” 

adulților de tiparele stabilite de învățare și acțiune sau, pe de altă parte, ca o persoană care 

promovează gândirea nereflectantă și se conformează cerințelor și obiectivelor predefinite. a 

profesorului. 
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Lucrarea abordează următoarele aspecte: rolul în schimbare al profesorului și predarea 

ca rezultat al noilor cunoștințe; stilul de predare ca factor important în promovarea independenței 

și a luării deciziilor în procesul de învățare a adulților; influența obiectivelor educaționale asupra 

definirii rolului profesorului; profesorul adult ca factor în promovarea participării adulților la 

procesul de învățare și educație. 

Sistemul școlar, cu curriculum-ul său prescriptiv, suprimă dorința profesorilor de a 

dezvolta un mediu de învățare creativ și colaborativ, făcând în același timp imposibilă 

implementarea unei strategii de învățare și educație continuă. Nu reușește să creeze cursanți pe 

tot parcursul vieții, care sunt gata să fie auto-inițiați și cursanți independenți la vârsta adultă. 

Autorul pune la îndoială fezabilitatea ideii că indivizii din societatea modernă sunt pregătiți și 

calificați pentru învățare și educație continuă și independentă și doresc să se dezvolte și să 

acționeze creativ în societate. În această lucrare, autorul susține că profesorul cu filozofii și 

abordări adecvate este factorul cheie motivant în marea majoritate a situațiilor de învățare. 

Autorul susține că educația și învățarea adulților ar trebui să fie concepute pentru a 

promova autonomia și inițiativa adulților. Este greu de imaginat că scopul educației adulților este 

de a învăța participanții doar câteva abilități sau un anumit mod de gândire. Cu toate acestea, 

chiar și profesorii care predau adulții la cel mai scăzut nivel ar trebui să știe că fiecare lecție este 

o oportunitate de a schimba atitudinea adulților față de învățare, care poate fi plină de satisfacții 

și, în cele din urmă, plăcută. Acest lucru poate fi realizat numai prin implicarea activă a adulților 

în procesul de învățare. Mai ales atunci când predăm adulților care nu au avut o experiență bună 

în educația anterioară și, prin urmare, nu au dobândit cunoștințele și abilitățile de bază adecvate, 

este de o importanță capitală să se utilizeze abordări adecvate pentru a îmbunătăți semnificativ 

procesul de învățare al adulților și pentru a-l face mai atractiv. Educația adulților ne permite să 

facem acest lucru cu obiective destul de puțin definite, deoarece definim de obicei educația 

adulților ca educație non-formală și învățare non-formală, și aici sunt permise multe moduri de a 

gândi și a acționa. Aceste abordări sunt într-adevăr activitățile de învățare la care adulții le pasă 
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cel mai mult: aici își pot evalua critic propriile atitudini în raport cu ceilalți, pot evalua experiențele 

care le informează convingerile și pot căuta cele mai bune căi de urmat pentru ei, precum și să 

acționeze creativ și problematic -rezolvarea. În mod similar, în programele în care obiectivele sunt 

mai largi și scopul instruirii este creșterea personală a participanților adulți, îmbunătățirea calității 

vieții lor, dezvoltarea anumitor atitudini și abilități de gândire critică și îmbunătățirea sinelui 

participanților -stima, profesorul are mai multă libertate. Scopul este de a implica în mod activ 

adulții în procesul de învățare, astfel încât aceștia să ia decizii pe baza propriilor experiențe, să 

își formeze propriile opinii și să lucreze către obiectivele pe care și le-au stabilit. Rolul profesorului 

aici devine în primul rând unul de încurajare și parteneriat, mai degrabă decât directiv. 

În concluzie, autorul subliniază că în educație, în special pentru anumite grupuri de adulți 

care rareori participă sau nu participă niciodată la educație, este necesar să se reducă factorii 

care afectează negativ participarea la diferite forme de educație în diferite moduri. Un factor 

important care descurajează adulții de educație este experiența trecută slabă, în special 

experiențele de educație în sistemul școlar principal. Profesorii au un rol important de jucat în 

acest sens, deoarece pot restabili stima de sine a unui adult prin diferite abordări de învățare, 

cum ar fi învățarea bazată pe probleme, învățarea experiențială și dezvoltarea gândirii critice, 

schimbând astfel semnificativ atitudinile față de învățare în general. Prin angajarea activă a 

adulților în învățare și utilizarea unei varietăți de resurse și metode de învățare, încurajăm apariția 

cursanților pe tot parcursul vieții, ceea ce ajută la reducerea inegalităților dintre oamenii din 

societate. Autorul consideră că schimbarea are succes numai atunci când vine de la indivizi. 

Atunci când sunt destui oameni creativi și de dezvoltare, organizațiile și societatea se schimbă. 

Acest lucru poate fi realizat numai prin profesori buni și o gamă autentică și diversă de oportunități 

de învățare și educație. 
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[Vidic, F. (2012). Model dinamičnega učenja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. 

Andragoška spoznanja, 18(1), 68-80.] 

În această lucrare, urmărim dezvoltarea unui model de învățare dinamică pentru 

creativitate, inovație și antreprenoriat, care a fost inițial dezvoltat pentru programe de învățământ 

secundar, dar care este universal aplicabil, în special în programele de educație pentru adulți. 

Autorii au justificat dezvoltarea modelului în ceea ce privește sentimentul frecvent de 

incertitudine creat de recesiune, instabilitate, șomaj și natura extrem de dinamică a schimbării. În 

același timp, aceste situații oferă, de asemenea, oportunități antreprenorilor și creativilor, iar 

autorii consideră că este important să se promoveze creativitatea, încrederea în sine, inițiativa și 

responsabilitatea. Majoritatea acestor calități fac parte din abilitățile antreprenoriale și gândirea 

creativă și critică: este necesar să se consolideze abilitățile de identificare a oportunităților, 

urmărirea oportunităților, dezvoltarea de idei noi, dezvoltarea și conducerea unui nou proiect și 

obținerea resurselor necesare. În acest context, este util să proiectăm programe orientate diferit 

pentru diferite niveluri de educație. 

Potrivit autorilor, creativitatea, inovația și antreprenoriatul pot fi echivalate într-o oarecare 

măsură cu antreprenoriatul și inițiativa. Împreună, inițiativa și antreprenoriatul sunt una dintre cele 

opt competențe cheie de care au nevoie toți oamenii pentru realizarea și dezvoltarea personală, 

cetățenia activă, incluziunea socială și ocuparea forței de muncă. Competența de inițiativă și 

antreprenoriat este definită ca „... capacitatea unei persoane de a-și pune în practică propriile 

idei” și include „... Creativitate, inovație și asumarea riscurilor, precum și capacitatea de a planifica 

și gestionați proiectele pentru a atinge obiectivele. " Această abilitate nu este utilă doar în viața 

de zi cu zi și în societate, ci și la locul de muncă. 

Autorii au consultat diverse surse și au găsit mai mult de 20 de proiecte diferite la nivel 

internațional, național și local (Young Entrepreneur, Firma, TV, CUPS, Comenious și altele), 

precum și inițiative voluntare de promovare a creativității și antreprenoriatului în rândul tinerilor. 

Există, de asemenea, multe inițiative care îi implică pe tineri în activități de voluntariat și alte 
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activități sociale pentru a-i ajuta să se implice mai mult în comunitatea locală și să-și dezvolte 

potențialul creativ și de altă natură. În ciuda numărului mare de proiecte care vizează în principal 

promovarea antreprenoriatului și creativității în rândul tinerilor, propriile lor cercetări sugerează 

că aceste proiecte acoperă doar o mică parte a populației din școlile selectate. 

Bazându-se pe literatura de specialitate, cercetare și experiență, autorii au dezvoltat un 

model care integrează cursantul, subiectele, școala și mediul social într-un întreg dinamic, 

intercorelat, care favorizează dezvoltarea abilităților în procesul creativ, inovație și antreprenoriat. 

Modelul propus se concentrează pe cursantul care trăiește într-un mediu social și este implicat în 

procesul de învățare în învățământul secundar în școală. Modelul dinamic integrează cursantul 

în sistem și se adaptează abilităților sale în stadiul actual de dezvoltare și cunoaștere. Modelul 

consideră cunoașterea ca o rețea dinamică de experiențe, valori, informații contextuale și reflecții 

care oferă un cadru pentru evaluarea și integrarea noilor experiențe și informații. 

Patru niveluri sunt definite în model. Diferitele niveluri ale modelului nu sunt întotdeauna 

clar delimitate, dar se suprapun reciproc. Nivelul de bază este format din cunoștințele, abilitățile 

și atributele cursantului. Nivelul următor este subiectul sau profesorii subiectului. Integrarea și 

conectarea mai multor discipline este importantă, curriculum-ul este important, la fel ca și 

metodele utilizate pentru predarea materialului. Cadrul mai larg este școala cu programul său, 

elevi, curriculum, profesori și alt personal, infrastructură și activități (cluburi, întâlniri, excursii, 

competiții, legături internaționale și inter-școlare) și gama de subiecte. Următorul nivel este mediul 

social mai larg din care provine studentul și în care trăiește. Acest mediu trebuie să permită 

participarea activă a fiecărui individ. Într-un mediu caracterizat printr-o cultură a învățării și 

creativității, dobândirea formală și informală a abilităților se întrepătrund și îi permite studentului 

să fie mai independent, mai inovator și mai antreprenorial. 

Autorii consideră că merită să se integreze modelul în procesele regulate de educație și 

formare, atât în programele școlare regulate pentru tineri, cât și în educația adulților. Este 
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deosebit de important pentru cei care au deja experiență și, prin urmare, sunt mai înclinați să 

predea, să absoarbă și mai ales să combine cunoștințe noi cu cunoștințe existente. 

Autorii își rezumă contribuțiile susținând că educația ar trebui să încurajeze creativitatea, 

inovația, asumarea riscurilor critice și, mai presus de toate, capacitatea de a planifica, gestiona 

și atinge obiectivele. Este important ca cursanții să poată identifica o problemă și să găsească 

soluții adecvate pentru aceasta. 

 

[Brečko, D. (2007). Narava–Vir inovativnosti in ustvarjalnosti v izobraževalnih 

organizacijah. Andragoška spoznanja, 13(2), 5-7.] 

În această lucrare, autorul prezintă câteva puncte de plecare și idei interesante despre 

modul în care inovația și creativitatea în educația adulților pot fi stimulate de natură. În primul 

rând, ea abordează diferența dintre inovație și creativitate, despre care crede că sunt adesea 

echivalate, dar nu ar trebui să fie. Ea subliniază că inovația este atunci când este un produs sau 

un serviciu complet nou care nu a mai existat până acum și are potențialul de a schimba radical 

lumea. De exemplu, motorul cu aburi a fost o inovație; nanotehnologiile sunt inovația noii ere. 

Creativitatea înseamnă pur și simplu să puneți lucrurile familiare împreună într-un mod diferit. 

Ambele sunt necesare, deoarece fără creativitate nu există inovație și este greu să ne imaginăm 

a fi inovatoare fără a fi mai întâi foarte creativi. 

Autorul consideră că nevoia de a dezvolta creativitatea trebuie să fie satosfăcută mai mult 

ca niciodată în învățământul obligatoriu. De fapt, este vorba de îmblânzirea sistemului școlii 

primare, astfel încât să nu distrugă creativitatea pe care copiii o au deja în interiorul lor, ci mai 

degrabă să o încurajeze. În opinia ei, cu siguranță lucrurile se îmbunătățesc vizibil în acest 

domeniu. Educatorii pentru adulți au un rol și mai dificil de jucat în dezvoltarea creativității. 

Creativitatea ar trebui dezvoltată la adulți, unde s-a ratat mult în trecut. Deci, cum pot educatorii 

de adulți să dezvolte creativitatea dacă ei înșiși nu sunt creativi, dacă organizațiile lor nu sunt 

creative sau dacă, adesea din cauza constrângerilor birocratice, nu permit sau facilitează spațiul 
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pentru gândirea creativă și experimentarea creativă? Apelul la inovație și creativitate a devenit 

deosebit de puternic în domeniul educației în afaceri. 

Prin urmare, autoarea își concentrează reflecțiile asupra naturii ca o sursă remarcabilă și 

inepuizabilă de inovație și creativitate din care se pot extrage toată lumea, în special instituțiile de 

învățământ. În opinia ei, natura este un mare profesor, învățându-ne totul, de la științe pur tehnice 

la lecții filosofice complexe. Nu în sensul în care ne spune din când în când în mod clar unde sunt 

limitele, ci ne arată în mod unic abordări fizice și tehnice complexe, în timp ce, pe de altă parte, 

ne transmite și într-un mod simbolic simplu și cu mare înțelegere marile lecții ale mecanisme 

sociale și economice complexe. Interesant este că autorul oferă câteva exemple de învățare prin 

observarea naturii care ar putea fi sau ar fi putut fi aplicate cu succes la inovațiile majore globale 

care au schimbat cu adevărat lumea și vor continua să o facă: 

- Elicea navei a fost inventată prin observarea naturii. 

- Doctrina filosofică a interdependenței care încă stârnește mintea exploratorilor moderni 

s-a născut prin observarea unui pom fructifer. 

- Putem învăța lecția schimbului economic sănătos și a economisirii de la umilele albine. 

Sunt extrem de atenți în colectarea polenului, luând puțin aici, puțin acolo, dar niciodată prea mult 

dintr-un singur loc și ajutând astfel florile să polenizeze. 

- Putem învăța o lecție de comunicare modernă de la delfini. Cercetătorii au descoperit că 

sunt capabili să comunice pe două frecvențe simultan, ceea ce înseamnă că vorbești cu doi delfini 

în același timp. 

- Putem învăța o lecție de lucru în echipă de la gâște. Oricine a urmărit gâștele în zbor va 

fi văzut că zboară în formă de V; aceasta este forma aerodinamică pe care o folosesc pentru a 

combate rezistența aerului în timp ce zboară. Dacă le-ați urmărit puțin mai atent, veți vedea că, 

în timpul zborurilor mai lungi, gâștele alternează în primul punct înainte, în care tracțiunea este 

mai mare. 
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- Determinarea strategiilor de afaceri (sau a strategiilor de educație și formare) a fost 

întotdeauna o știință excelentă și va continua să fie așa. Dar, din nou, cea mai importantă lecție 

pe care o putem învăța de la animale este că o anumită strategie poate avea succes doar pentru 

o anumită perioadă de timp și apoi trebuie schimbată. 

- Inteligența socială este, de asemenea, ceva ce învățăm de la natură, mai precis de la 

animale. Luați lupii, de exemplu. Lupul mascul și femela nu rămân împreună întreaga viață, ci se 

apropie doar la timpul împerecherii. Interesant este însă că liderul masculin și liderul feminin, de 

obicei cei mai puternici lupi din haită, rămân împreună de-a lungul vieții, întărind haita ca 

comunitate prin bipolaritate sau roluri feminine și masculine. 

Autorul își încheie articolul cu gândul că profesorii de știință, artă, științe sociale, afaceri 

... sunt în jurul nostru și că, prin observarea atentă a naturii, putem învăța cum să generăm mai 

multă energie, cum să conducem afaceri, cum să realizăm materiale și, mai presus de toate, cum 

să revenim la „formele naturale de învățare și educație”, cum să aplicăm cunoștințele în practică, 

cum să creăm un „capitalism natural” atât de necesar în toate domeniile activității umane. 

 

[Tuparova, D., Garkova, B., Rugelj, J., Bevčič, M., Cerar, S., Nemanič, T., Zapušek, M., 

Tramonti, M., Meirzhanovich Dochshanov, A., V. Carvalho, C., Durão, R., Nestorova, I., 

Georgieva, R., Tsalapata, H., Heidmann, O., Katsimentes, K.,Taka Roxani, C., Evangelou, 

S., Vlachoutsou, N., Hoić-Božić, N., Holenko Dlab, M., Franković, I., Ivašić Kos, M., 

Tramonti, L., Şimşek, A., Fatih Mutlu, K., Saygın, A. (2020). User guide on the 

CODING4GIRLS serious game approach. Available at 

https://www.coding4girls.eu/upload/web_comp/add/doc/000000618_1614356059.pdf ] 

Documentul Ghidul utilizatorului despre abordarea serioasă a jocului CODING4GILRS 

face parte din proiectul Erasmus + CODING4GIRLS, care abordează educația și formarea 

deschisă și inovatoare în era digitală, vizând abilitățile de programare. Deși abilitățile de 

informatică și programare devin din ce în ce mai importante, există un deficit de profesioniști în 
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domeniul informaticii. Prin urmare, proiectul CODING4GIRLS și-a propus să încurajeze cursanții 

cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani să învețe programarea, deoarece mulți elevi își pierd interesul 

pentru informatică la această vârstă. Deși proiectul a vizat în principal introducerea fetelor în 

programare, deoarece procentul de femei în informatică este foarte scăzut, băieții au fost, desigur, 

incluși și în proiect. Ghidul de utilizare pentru profesori conține: - Informații despre metodologia 

CODING4GIRLS - învățare bazată pe jocuri, jocuri serioase, gândire de design. - Poziția femeilor 

în sectorul TIC și atitudinea fetelor față de jocurile serioase. - Compararea diferitelor abordări și 

platforme / medii de joc pentru predarea programării (de exemplu, Scratch, Snap !, Alice, Tynker). 

- Scenarii de învățare / exemple pentru clasă (mai multe despre acest lucru mai jos). - Platforma 

CODING4GIRLS pentru profesori și studenți (mai multe despre aceasta mai jos). Corpul principal 

al documentului prezintă scenarii de învățare în care cursanții învață concepte de programare 

prin proiectarea de jocuri în Snap! Există 22 de scenarii de învățare cu niveluri diferite de 

dificultate, de la învățarea despre interfața cu utilizatorul, adăugarea de sprite (caractere), 

schimbarea fundalului, crearea codului pentru a vă deplasa, învățarea despre setul condițional 

(dacă), până la crearea de povești și jocul Pacman. Profesorii pot folosi scenarii pregătite sau le 

pot modifica după cum consideră potrivit. Lecțiile pot fi ghidate sau parțial ghidate, iar cursanții 

pot îndeplini sarcinile singuri sau în perechi. Fiecare scenariu include cunoștințele de programare 

anterioare așteptate de elevi; rezultate generale și specifice ale învățării; obiectiv, sarcini și scurtă 

descriere a activităților; durata activităților; strategia și metodele de învățare și predare; stiluri de 

predare; rezumat pas cu pas al lecțiilor; instrumente și resurse pentru profesor (cu întreaga 

activitate în Snap! și sarcini suplimentare pentru cursanții avansați); și resurse / materiale pentru 

elevi (activitate pe jumătate terminată în Snap! și instrucțiuni pentru munca individuală). Pentru a 

completa scenariile de învățare, a fost dezvoltată o platformă CODING4GIRLS pentru a introduce 

elevilor conceptele de programare prin mini-jocuri. De exemplu, un mini-joc în care un student 

trece printr-un mediu 3D, ajunge la o răscruce cu o întrebare și își continuă drumul în funcție de 

răspuns, poate fi legat de un scenariu de învățare despre un cameleon care își schimbă aspectul 
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în funcție de fundal (în ambele cazuri, este un if-set). Mediul poate fi folosit și pentru munca de 

colaborare și schimbul de idei între elevi.  

 

[Bevčič, M., Jedrinović, S., Rugelj, J. (2020). Learning outcomes, skills and competences 

achieved in using games. GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching. 230 pages. A 

monographic book in an open access online edition of the international project 

coordinated by the Philological School of Higher Education in Wrocław under the Program 

Erasmus+ Strategic Partnership] 

Scopul proiectului Erasmus + GameIT (Gamestorming for Innovative Teaching) a fost de 

a dezvolta 5 jocuri (1 joc hexagonal și 4 jocuri de rol) care să încurajeze studenții să practice și 

să dezvolte abilități și competențe din secolul 21, cum ar fi comunicare, colaborare, logică și 

gândirea creativă etc. În acest articol, autorii se concentrează pe jocuri în practica educațională, 

când să folosească jocurile și obiectivele lor de învățare și analizează două jocuri de societate 

dezvoltate ca parte a proiectului. 

Autorii prezintă o taxonomie revizuită a lui Bloom, care poate fi util 

izată pentru a lega activitățile din joc de rezultatul dorit al învățării, deoarece trebuie să 

testăm mai multe niveluri de cunoștințe ale elevilor atunci când integrăm activitățile într-un joc 

educațional. Conform taxonomiei lui Kapp, obiectivele de învățare pot include diferite tipuri de 

abilități, cum ar fi cunoștințe declarative, cunoștințe conceptuale, reguli bazate pe cunoaștere, 

cunoștințe procedurale și abilități ușoare. 

În cele ce urmează, autorii examinează măsura în care jocul hexagonal Planet Hexagon 

și jocul de rol sloven StoryLand of Options (SLO Game) îi ajută pe elevi să dezvolte abilități din 

secolul XXI. 

În Planet Hexagon, un joc de construcție a civilizației în care 4 grupuri de studenți lucrează 

împreună într-o echipă și concurează împotriva altora, autorii au analizat următoarele obiective: 

Dobândirea mai multor abilități de colaborare; Comunicare în grup; Comunicare inter-grup; 
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Multiculturalism și comunicare interculturală; Cooperare și competiție în joc; Observarea realizării 

obiectivelor / rezultatelor învățării; Comunicarea dintre elevi; și Cooperarea între studenți. 

În StoryLand of Options (SLO Game), un joc de rol în care jucătorul trebuie să coopereze 

cu colegi jucători, personalități celebre slovene, din diferite regiuni, să urmeze drumurile din 

Slovenia, să găsească harta lipsă și să completeze diferite misiuni cu construcția a unei povești, 

autorii au investigat următoarele: Munca în echipă în construirea poveștii; Găsirea cuvintelor 

ascunse în cooperare cu alte echipe; Comunicare în cadrul echipei; și Dezvoltarea diferitelor 

abilități prin joc. 

Studiul a fost realizat calitativ și cantitativ. Rezultatele arată că obiectivele de învățare din 

ambele jocuri pot fi clasificate la cel mai înalt nivel taxonomic (crea) în taxonomia Bloom, așa cum 

în Planet Hexagon, cursanții planifică, construiesc și încearcă să dezvolte cea mai bună strategie; 

iar în jocul SLO își creează propria poveste. Rezultatele arată, de asemenea, că toate obiectivele 

au fost îndeplinite, că cursanții dobândesc diferite tipuri de abilități prin joc, precum reguli bazate 

pe cunoștințe, cunoștințe procedurale și abilități ușoare și că dezvoltă comunicarea în echipă, 

colaborarea, luarea deciziilor și strategia dezvoltare. 

 

[Jedrinović, S., Bevčič, M., Rugelj, J. (2020 A methodological guide on designing games 

and game scenarios. GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching. 230 pages. A 

monographic book in an open access online edition of the international project 

coordinated by the Philological School of Higher Education in Wrocław under the Program 

Erasmus+ Strategic Partnership] 

Acest articol prezintă o metodologie care poate ajuta dezvoltatorii de jocuri să proiecteze 

jocuri educaționale. Metodologia include linii directoare care îi ghidează pe producătorii de jocuri 

de la ideea inițială a jocului până la produsul final. Noua metodologie a fost dezvoltată după o 

revizuire a metodologiilor existente și include toate caracteristicile pe care autorii le consideră 

esențiale și importante în dezvoltarea jocurilor educaționale, cum ar fi încurajarea comunicării, 
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gândirii creative, adaptabilității și conștientizării culturale în joc, facilitând astfel dezvoltarea 

abilităților necesare secolului XXI. 

Metodologia servește ca bază pentru pregătirea diverselor jocuri de rol și poate fi folosită 

și pentru dezvoltarea de noi jocuri. Principala caracteristică a jocurilor de rol este colaborarea și 

dezvoltarea diverselor abilități, cum ar fi gândirea creativă și comunicarea în grup. Metodologia 

include linii directoare pentru proiectarea de jocuri care implică toți cursanții, încurajează 

comunicarea și au o poveste în spatele lor. Accentul nu se pune pe câștigarea indivizilor, ci pe 

întreaga echipă care lucrează împreună (și câștigă împreună) și există, de asemenea, un accent 

puternic pe mecanica jocului. 

Metodologia se bazează pe șase faze similare cu ADDIE și SADDIE: 

1. SPECIFICAȚIE: Producătorii de jocuri identifică subiecte adecvate, definesc rezultatele 

învățării, metoda didactică și tehnica jocului. 

2. ANALIZĂ: Producătorii de jocuri colectează și analizează informații relevante pentru 

proiectarea și implementarea jocului; analizați obiectivele de învățare (nivelul estimat de 

cunoștințe taxonomice), metodele de predare adecvate și tehnicile de joc. 

3. PROCESUL DE PROIECTARE (RPG): Designerii de jocuri aleg tema, universul jocului 

și definesc complotul jocului; definiți sistemul de joc, regulile și alegerea mecanicii de joc; dezvoltă 

profilurile de personaje și definește personajele care nu pot fi redate; definiți nivelurile de 

dificultate; determina intervalul de timp; stabiliți numărul de jucători; ia în considerare accesoriile 

și instrumentele multimedia pentru joc; proiectanții de jocuri reflectă asupra documentului de 

proiectare de bază. 

4. DEZVOLTARE: Designerii de jocuri produc jocul (artefacte de scenă, toate 

personajele); și creați instrucțiuni de joc. 

5. IMPLEMENTARE: Designerii de jocuri iau în considerare modul în care jocul poate fi 

folosit în procesul de învățare și pregătesc planuri de lecție pentru profesori. 
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6. EVALUARE: Producătorii de jocuri evaluează ei înșiși jocul; mai târziu testează jocul în 

școli; în ultima parte participanții elaborează sfaturi care îi pot ajuta pe jucători să găsească soluții 

la probleme dificile. 

Următoarea secțiune a analizei literaturii privind metodele de construire a creativității în 

educația adulților în contextul sloven a fost contribuită de membrii proiectului GAME-ED de la 

partenerul de proiect, Asociația pentru Dezvoltarea Muncii Voluntare (Drustvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto). 

 

[Tanja Brčić Petek - IGRA VLOG KOT METODA IZKUSTVENEGA UČENJA PRI 

JEZIKOVNEM POUKU SLOVENŠČINE (Role-playing as a Method of Experiential Learning 

in Slovenian Language Teaching) – Master thesis] 

Jocul de rol este o metodă de învățare experiențială care permite unui elev să dezvolte o 

înțelegere profundă a unui subiect și să exprime creativitatea. De asemenea, promovează 

dezvoltarea diverselor abilități: abilități mentale de bază - compararea, clasificarea, generalizarea, 

identificarea, raționamentul, analiza, cercetarea; abilități de gândire critică - analiza argumentelor, 

testarea ipotezelor, utilizarea corectă a limbajului; abilități de comunicare - ascultare, stabilirea 

unui dialog. Stabilirea de poziții, formarea de opinii. Această metodă permite realizarea unei game 

largi de obiective educaționale în domeniul dezvoltării cognitive și emoționale a unei persoane. 

Pe baza instrucțiunilor și liniilor directoare ale profesorului, cursanții / studenții prin procese 

mentale prezintă independent, imaginativ și creativ o situație dată, desfășoară o dezbatere, 

rezolvă dificultățile apărute și creează materiale de învățare. Pe lângă procesele mentale și 

intelectuale, sunt activate și activitățile emoționale și imaginative. Predarea cu metoda jocului de 

rol și analiza cunoștințelor dobândite, nivelul de creativitate, implicare și participare la învățare ne 

permit să concluzionăm că prin utilizarea acestei metode de predare / învățare într-o școală 

secundară cu bacalaureat putem realiza setul educațional și motivează cursanții să lucreze, 

făcând astfel predarea noastră mai interesantă și mai atractivă. Rezultatele analizei muncii 
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școlare, evaluarea ca urmare a jocului de rol ca motivație introductivă, ca metodă de diversificare 

a lecțiilor și ca metodă de dobândire, repetare și consolidare a cunoștințelor, au arătat că jocul de 

rol este o metodă de predare / învățare adecvată și de succes, deoarece obiectivele educaționale 

au fost atinse, iar cursanții au fost creativi, activi și de succes.  

 

[Simon Špehar - Aplikacija za gamifikacijo mobilnega učenja (Gamified mobile learning 

application) – Bachelor thesis[ 

Învățarea mobilă este un lucru pe care majoritatea oamenilor îl folosesc astăzi atunci când 

utilizează dispozitive mobile, indiferent dacă este intenționat sau neintenționat. În prima parte a 

lucrării, ne întoarcem la începuturile învățării mobile și prezentăm ce este de fapt învățarea 

mobilă. De asemenea, vă prezentăm diferite modalități de accesare a conținutului de învățare 

mobil. Motivația în învățarea mobilă joacă un rol important, deoarece dorim ca aceasta să rămână 

interesantă pentru utilizatori, astfel încât aceștia să nu se oprească din utilizarea acesteia. Ultima 

problemă este rezolvată prin așa-numita gamificare. Continuăm să descriem elementele de 

gamificare și să arătăm cu un exemplu cum le putem integra în sistemul nostru. Descriem 

caracteristicile dispozitivelor mobile care pot fi utilizate pentru o experiență mai bună a 

utilizatorului în aplicația noastră. A doua parte a lucrării este dedicată dezvoltării unei aplicații de 

învățare mobilă care utilizează elemente de gamificare. Vom explica procesul de dezvoltare a 

unui astfel de sistem, ce tehnologii am folosit și cum funcționează aplicațiile mobile și web. 

Cuvinte cheie: învățare mobilă, gamificare, aplicație mobilă, aplicație web, PHP, javascript, 

Laravel, Ionic, REST. 

 

[Sabina Vlašić – Kreativnost in profesionalni razvoj (Creativity and Professional 

Development)] 

Creativitate și dezvoltare profesională este o colecție, dar și un manual. Acesta oferă 

cititorului o introducere cuprinzătoare în domeniul larg al creativității, aducându-i cititorului atât 
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din perspectiva teoretică, cât și din cea practică. Creativitatea se extinde la toate domeniile 

activității umane și are un impact semnificativ asupra calității vieții noastre. Este departe de a se 

limita la cultură și artă. Este la fel de important în științele naturii ca și în științele sociale și în 

afaceri, în special în domeniul managementului. Acest lucru este ilustrat în primul capitol al cărții. 

În ea, autorul introduce ceea ce este creativitatea și disipează cele mai frecvente stereotipuri 

despre creativitate. Ea acoperă creativitatea din diferite unghiuri, de la motivație și orientare 

intrinsecă la competențe, influențe de mediu și propriile activități și prezintă, de asemenea, 

experimente și eforturi interesante ale cercetătorilor și gânditorilor care lucrează pentru a debloca 

secretele creativității. 

Cartea introduce domeniul larg al creativității în următoarele capitole: 

CREATIVITATE, DEZVOLTAREA CREATIVITATII, CINCI ABILITĂȚI DE BAZĂ A 

GÂNDIRII CREATIVE (percepție, atenție, modele de gândire, presupuneri, suspendarea 

judecăților), ROLUL IMAGINAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITATII (Asocieri flexibile, fluență, 

divergență, practica ne ajtă să devenim mai buni - Definirea problemei / provocării, Cine deține 

problema?), GENERAREA - PRODUCEREA IDEILOR (Cum surprinzi o idee?), TEHNICI 

PENTRU GENERAREA IDEILOR, CONVERGENȚA IDEILOR, ACTIVAREA. 

 

[Alenka Gazi Legan (Primary school teacher) - KREATIVNO USTVARJANJE IN PISANJE 

ZGODBE/ CREATIVE STORYTELLING (COLLECTION OF PAPERS from CREATIVE 

LEARNING ENVIRONMENTS INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONFERENCE)[ 

Articolul descrie metoda povestirii folosind programul video stop motion (videoclip animat) 

în clasa de elevi.  

În timpul epidemiei de Coronavirus, utilizarea IT a crescut și mai mult. Este important 

pentru noi să ne motivăm copiii să-și petreacă timpul liber creativ și eficient. Elevii de clasa a 

cincea au fost familiarizați cu programul video stop motion. Au folosit piese de lego, frunze, conuri, 

plastilină, hârtie colorată ... Și și-au făcut propriul videoclip. Imaginația lor a fost nelimitată și au 
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arătat cât de creativi sunt dacă li se oferă ocazia. Pe de altă parte, un profesor nu poate neglija 

importanța scrisului de mână, așa că li s-a cerut să-și descrie desenul animat cu o poveste. 

Copiilor le place acest lucru, le dezvoltă gândirea creativă și abilitățile de scriere. Profesorul a 

preluat rolul de mentor, iar cursanții au fost scriitori. Mai târziu, cei care și-au dorit au avut ocazia 

să-și scrie povestea și să-și îmbunătățească abilitățile de tastare. Scopul principal a fost scrierea 

creativă. Profesorul a reușit să-și motiveze cursanții să se implice şi să finalizeze sarcina de lucru. 

Cu ajutorul telefoanelor mobile, au fost create povești variate și interesante într-un mod jucăuș. 

Activitatea a combinat plăcutul cu utilul, arta cu limba slovenă, iar copiii au fost entuziaști. 

Cuvinte cheie: creativitate, videoclip animat, scriere creativă, învățare pe bază de joc. 

 

[Lidija Janeš - Z raziskovalnimi pristopi do spodbujanja kritičnega mišljenja (Building 

Critical Thinking through an Inquiry-based Learning Approach) – articol disponibil la 

http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2018_SLO.pdf] 

Noi abordări și diferite forme de predare trebuie planificate pentru a răspunde cerințelor 

timpurilor moderne și a situațiilor din viața reală. Este important ca cursanții să se angajeze mental 

și emoțional în sarcinile de învățare, oferindu-le astfel posibilitatea de a conecta în mod 

constructiv cunoștințe noi şi vechi. Cel mai bine este să abordați conținutul învățării în 

conformitate cu abordările de cercetare și să adaptați strategiile de lucru și întregul proces de 

comunicare. Odată ce abordările sunt modificate, rolul profesorului se schimbă în consecință. 

Profesorul îi îndrumă pe elevi, le planifică progresul și îi sprijină pe drumul către noi cunoștințe. 

Cunoștințele dobândite sunt rezultatul învățării active care se concentrează pe cercetare și 

utilizarea resurselor de învățare. Acest tip de predare încurajează dezvoltarea gândirii critice și îi 

ajută pe elevi să facă alegeri în cunoștință de cauză, să judece și să reflecte temeinic. Învățarea 

bazată pe anchetă susține, fără îndoială, cunoașterea pe termen lung și dezvoltarea abilităților 

de viață. Motivează intrinsec cursanții și astfel reduce sau elimină rezistența la învățare și la 

școală în general. 
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Cuvinte cheie: învățare activă, constructivism, gândire critică, învățare prin cercetare, strategii de 

învățare, rolul profesorului. 

 

[Irena Mrak Merhar, Klara Vidmar, Lucija Umek - USING PLAY IN ANDRAGOGICAL 

PROCESSES] 

Manualul introduce diferite tipuri de piese și le clasifică în funcție de scopul pentru care 

este folosită piesa. Pe lângă proiectarea, implementarea și clasificarea piesei, manualul 

abordează și dinamica grupului și implicațiile acestora pentru utilizarea piesei în procesele de 

învățare pentru adulți. Prezintă o piesă de teatru ca o dinamică într-un grup de oameni care 

vizează ameliorarea presiunii, atingerea obiectivelor mai rapid sau ajută la introducerea sau 

procesarea unui subiect. Jocul este definit ca una dintre metodele utilizate în educație, 

managementul grupului, urmărirea metodică sau descoperirea de idei noi. 

 

[Irena Mrak Merhar, Lucija Umek, Jana Jemec, Peter Remik – DIDAKTIČNE IGRE IN DRUGE 

DINAMIČNE METODE (DIDACTIC GAMES AND OTHER DYNAMIC METHODS)] 

Acest manual este dedicat jocurilor didactice și altor metode dinamice din clasă. Jocul 

este un important mediator al cunoașterii și una dintre cele mai utile metode dinamice de lucru în 

educația adulților. Indivizii integrează cunoștințele preexistente în joc și se bazează pe acesta cu 

noi perspective și cunoștințe dobândite prin joc și interacțiune cu colegii de joc. Jocul nu numai 

că oferă informații cognitive, ci are și un impact asupra domeniilor afective și psihomotorii ale 

dezvoltării individului, facilitând învățarea holistică. Manualul prezintă metode de lucru statice și 

dinamice, cum să alegeți echilibrul corect între metodele de lucru statice și dinamice, diferite jocuri 

didactice în educația formală și informală și exemple de bune practici.  
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III.2.3. Literatura română privind metodele de formare a creativității în educația adulților 

 

[L. Mâţă, V.-M. Cojocariu (2011). Ghid de elaborare a jocului didactic / Guide for elaborating 

didactic games. Bacău: Alma Mater. (book)] 

Această carte este structuratăîn trei capitole. Capitolul 1 subliniază valoarea formativă a 

jocurilor didactice pentru dezvoltarea copiilor și proiectarea eficientă a activităților educaționale. 

Capitolul 2 construiește cadrul conceptual pentru înțelegerea jocurilor didactice: o scurtă istorie a 

jocurilor didactice; definirea și descrierea caracteristicilor jocurilor didactice; criterii de clasificare 

și tipuri de jocuri didactice; structura jocurilor didactice; și pașii / etapele pentru implementarea 

jocurilor ca activități educaționale în clasă. Capitolul 3 constă dintr-o serie de jocuri didactice 

create de elevi pentru copii (preșcolari și elevi de școală elementară) urmând liniile directoare 

pentru crearea jocurilor didactice din capitolul doi. 

Ghidul este un instrument extrem de util pentru toți profesorii și educatorii, deoarece oferă 

liniile directoare de bază pentru crearea de jocuri didactice pentru diferite vârste, subiecte și 

obiective de învățare, inclusiv jocuri educaționale pentru cursanții adulți. 

 

[Boghian, I., Cojocariu, V.-M., Popescu C.-V., Măță L. (2019).  Game-based learning. Using 

board games in adult education. Journal of Educational Sciences & Psychology, 9(1), 51-

57. (article)] 

Această lucrare se bazează pe un tip de cercetare de tip revizuire a literaturii și își propune 

să evidențieze diferite aspecte ale învățării bazate pe jocuri în educația adulților. Obiectivele sunt: 

să evidențieze importanța jocului și a jocurilor în dezvoltarea umană; să introducă pe scurt teoriile 

învățării care susțin utilizarea jocurilor în învățare; să definească principalele caracteristici ale 

învățării bazate pe joc; să definească jocurile de societate în legătură cu educația adulților - 
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rezultatele învățării jocurilor de societate și competențelor care pot fi construite și dezvoltate prin 

intermediul jocurilor de societate. 

 

[Boghian, I. Popescu, C.-V., Cîrtiță-Buzoianu, C. (2020). Ways of implementing games in 

humanities. In ZDZISŁAW W. (ed.). GameIT: Gamestorming for innovative teaching. 

Wroclaw: Philological School of Higher Education in Wrocław. pp. 173-198.   (book 

chapter)] 

Autorii acestui capitol își propun să evidențieze competențele care sunt construite și 

dezvoltate prin utilizarea jocurilor în general și în domeniul umanist în special. În domeniul 

umanist, competențele care sunt construite și dezvoltate prin jocuri sunt abordate din perspectiva 

cunoștințelor, abilităților și atitudinilor. Mai precis, ele formulează anumite întrebări despre modul 

în care jocurile pot fi integrate în domeniile specifice educației lingvistice și despre modul cel mai 

eficient de utilizare a jocurilor în clasă. Autorii propun un cadru metodologic care să permită 

educatorilor din diverse discipline umaniste să înțeleagă mai bine avantajele și dezavantajele 

jocurilor și simulărilor în raport cu obiectivele lor pedagogice și să aleagă în consecință abordarea 

lor de învățare bazată pe joc. 

 

[Mâță, L., Cojocariu, V.-M., Mareş, G. (2020). The game as a method of facilitating the higher 

education training process.  In ZDZISŁAW W. (ed.). GameIT: Gamestorming for innovative 

teaching. Wroclaw: Philological School of Higher Education in Wrocław. pp. 129-152. (book 

chapter)] 

Această lucrare evidențiază rolul din ce în ce mai mare al strategiilor de joc în procesul 

educațional, caracteristic dezvoltărilor recente la toate nivelurile educației - de la grădiniță până 

la învățământul superior - și în toate domeniile educației profesionale - arte, militar, medicină, 

contabilitate, turism, știință, geografie, educație. Potrivit autorilor, există o creștere fără precedent 

a tipurilor și numărului de jocuri - atât clasice, cât și digitale - care sunt dezvoltate, adaptate și 
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integrate în procesul educațional. Potrivit acestora, particularitățile formării profesorilor sunt doar 

câțiva dintre factorii care dau o notă specială integrării jocurilor în procesul educațional academic. 

Prin urmare, scopul studiului a fost de a evidenția avantajele și dezavantajele jocurilor atât pentru 

cursanți și profesori, cât și pentru profesori la toate nivelurile.  

 

[Corcheş, H.-C., Oroşan, D. (2013). Ghid metodic interdisciplinar. Educație pentu 

dezvoltarea creativității. / Interdisciplinary methodological guide. Education for building 

creativity. Cluj: ISJ Cluj.] 

Acest ghid are o mare importanță, deoarece oferă o abordare teoretică a conceptului de 

creativitate din punct de vedere umanist, social și educațional. Ghidul este împărțit în trei secțiuni 

principale. Prima secțiune este abordarea teoretică a conceptului de creativitate. A doua secțiune 

prezintă mai multe cadre pentru aplicarea învățării bazate pe jocuri în diferite discipline și domenii. 

A treia secțiune ilustrează cele mai bune practici pentru aplicarea învățării bazate pe jocuri la 

subiecți din diferite domenii de studiu. Ghidul este destinat educatorilor de la toate nivelurile 

ciclului educațional.  

 

Olaru, V. (2016). Metode de dezvoltare a creativității la adulți / Methods for building 

creativity at adults. In Nahaba, L. (coord.). Ghid de proiectare a activităților de formare în 

educația adulților. Chişinău: ProDidactica. (article)   

În articolul său, autorul subliniază importanța utilizării metodelor de învățare bazate pe jocuri în 

educația adulților: adulții, ca și copiii, se simt confortabil în orice formă de antrenament; se bucură 

de o atmosferă caldă care îi încurajează să se cunoască în grup, să dezamorseze situațiile 

tensionate și să contracareze oboseala. Acestea sunt într-adevăr sarcinile formatorului, care ar 

trebui să fie suficient de priceput pentru a-și motiva și angaja participanții. Pentru a realiza acest 

lucru, formatorul ar trebui, printre altele, să sugereze sarcini creative care să încurajeze cursanții 

să gândească și să acționeze în moduri neobișnuite. Atribuirea de roluri mai complexe se poate 
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face prin implicarea lor în simulări de diverse situații care ar provoca comportamente observabile 

și ar da naștere la poziționare, raționament și formulare de soluții. Autorul ne propune și ne 

încurajează să folosim o gamă întreagă de tehnici pentru a dezvolta creativitatea, întrucât orice 

activitate, oricât de calmă sau, dimpotrivă, cât de captivantă, are sens doar dacă este bine 

descrisă, adică analizată temeinic în termeni de senzații trăite în procesul de participare, 

descoperire cognitivă și atitudini. 

 

[Stoica Constantin, A. (2004). Creativitatea pentru studenți şi profesori / Creativity for 

students and educators. Iaşi: Institutul European. (book)] 

Un volum util pe un subiect de mare actualitate, constând dintr-un fundal teoretic aprofundat și 

aplicații foarte relevante. Cartea este împărțită în cinci capitole: 1. Studiul creativității - abordare 

istorică, stadiul actual și perspectivele; 2. Factorii de personalitate care afectează creativitatea; 

3. Factorii de personalitate care inhibă creativitatea; 4. Psihopedagogia creativității copiilor; 5. 

Încurajarea creativității elevilor prin intermediul procesului creativ și a unor metode de creativitate 

(pp. 189-215). Dintre acestea, capitolul cinci este cel mai relevant pentru subiectul proiectului 

nostru, deoarece tratează, printre altele, procesul de rezolvare creativă a problemelor și 

sugerează diverse metode și tehnici pentru rezolvarea creativă a problemelor. Acestea includ 

asaltuil de idei scrcise, brainstorming, metoda BBB (Batelle - Bildmappen - Brainwrinting), 

SCAMPER, metoda MATEC (matricea asociațiilor creative). În cele din urmă, cartea propune o 

serie de jocuri pentru stimularea creativității elevilor, precum și o serie de aforisme și citate despre 

creativitate.  

 

III.2.4. Literatura ungară privind metodele de formare a creativității în educația adulților 

 

[Zita Gábris: Gamification in education - or how do we motivate the Alpha and Z 

generations to learn?]  
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În zilele noastre, datorită afluxului de stimuli și informații, este foarte dificil să captezi atenția 

elevilor prin lecții tradiționale. Având în vedere că jocurile și jocurile online sunt foarte populare, 

în special în rândul tinerilor și copiilor, în 2011 Deterding a inventat conceptul de gamificare. 

Gamificarea se referă la metoda prin care încorporăm calitățile și funcțiile benefice luate dintr-un 

joc în situații de zi cu zi, locuri de muncă sau educație. Printre avantajele jocului, de exemplu, 

jucătorul este eliberat în joc, începe să creadă în el însuși, se identifică cu misiuni de salvare a 

lumii. În acest fel, pe de o parte, își valorifică creativitatea și, pe de altă parte, începe să opereze 

cu o atitudine care ar fi o resursă excelentă pentru individul însuși și, de asemenea, pentru 

comunitate. Beneficiile educației bazate pe jocuri includ: 

● Greșelile nu sunt penalizate, elementul de bază al jocului este feedbackul pozitiv. 

● Jocurile creează o realitate virtuală care îi ajută pe elevi să câștige experiență într-un cadru 

real, în loc de un mediu școlar steril. 

● Nu există anxietate la examen atunci când joci jocuri. 

● Jocurile întăresc și comunicarea în interiorul grupului de elevi ai clasei, deoarece necesită mai 

multă activitate și interacțiune atât din partea elevilor, cât și a profesorilor. 

● Ajută la dezvoltarea independenței. 

● Ajută la stabilirea obiectivelor pe termen scurt și lung. 

● Oferă feedback imediat. 

Putem distinge două tipuri de gamificare: unele care încearcă să facă sistemul educațional în sine 

ludic (structural) și altele care colorează conținutul cu elemente (conținut) ludice. 

 

[Attila Pásztor (2014). Opportunities and Challenges in Digital Game-Based Learning: An 

Impact Assessment of a Program for Developing Inductive Thinking. Hungarian 

Pedagogical Review. 114(4), 281-302.]  
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În introducerea cercetării, autorii afirmă că utilizarea softurilor de joc pare a fi o modalitate 

evidentă de a dezvolta generațiile în creștere în era digitală, totuși, susținerea acestei afirmații cu 

dovezi nu mai este o sarcină ușoară. 

Cu toate acestea, datorită dezvoltării rapide a domeniului, au fost realizate numeroase studii 

pentru a stabili dacă jocurile digitale pot fi instrumente eficiente pentru transferul de cunoștințe și 

dezvoltarea abilităților. 

Din acest motiv, cercetările de astăzi se concentrează pe examinarea întrebărilor „În ce formă, în 

ce condiții” în loc de întrebarea „Sunt eficiente”. 

Dezvoltarea accelerată a ultimelor decenii a avut o altă consecință importantă: importanța 

crescândă a cunoașterii bazate pe capacități, operațiuni de gândire care permit cunoştințelor să 

fie sistematizate și dobândite în mod eficient, cunoașterea aplicată și rezolvarea problemelor în 

diferite contexte. Cu toate acestea, pe lângă predarea cantității vaste de cunoștințe în continuă 

expansiune care apare în planurile de învățământ, dezvoltarea abilităților de gândire nu este o 

sarcină ușoară. 

În acest articol, autorii abordează educația bazată pe jocuri digitale, gândirea inductivă și 

dezvoltarea acesteia, în legătură cu care autorii au efectuat și cercetări cu privire la o metodă de 

dezvoltare pe care au elaborat-o. 

Scopul cercetării a fost de a evalua impactul unui program pentru dezvoltarea gândirii inductive 

încorporate în conținutul matematic într-un mediu online dezvoltat pentru elevii claselor a III-a și 

a IV-a. 

Rezultatele cercetării arată că, pe baza principiilor metodologiei de învățare bine încorporate, 

folosind în mod eficient posibilitățile oferite de tehnologie (de exemplu, feedback imediat, 

instrucțiuni utile), învățarea digitală bazată pe jocuri poate fi eficientă în dezvoltarea capacității de 

gândire a elevilor. În urma programului de dezvoltare, gândirea inductivă a elevilor s-a îmbunătățit 

semnificativ, le-a plăcut să joace jocul și au avut o atitudine fundamental pozitivă față de program. 
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Gradul de dezvoltare este independent de gen și clasă, adică programul este la fel de eficient 

pentru băieți și fete și pentru elevii claselor a III-a și a IV-a. 

 

[Richard Fromann,  Andrei Damsa (2016). The motivational toolkit of gamification in 

education] 

Gamificarea înseamnă aplicarea jocurilor și a elementelor de joc în zonele non-joc ale 

vieții, cu scopul de a face procesele care au loc acolo mai interesante și mai productive. Poate fi 

folosit și în educație, asistență medicală, domenii culturale și mediul de lucru - poate duce la 

îmbunătățirea calității în orice domeniu. 

În cadrul instruirilor care au loc la Institutul de Psihologie al Universității din Pécs, am 

încercat aplicarea sistemelor punctuale în mai multe cazuri. Experiența a confirmat rezultatele 

prezentate de Sheldon, iar feedback-ul a luat o formă mai pozitivă, mai motivantă și mai 

interpretabilă. Drept urmare, studenții au înțeles mai bine propriile activități în timpul semestrului 

și au putut să își stabilească propriile obiective (notele finale) de atins. Cu toate acestea, sistemul 

de puncte poate fi motivant nu numai pentru studenți, deoarece oferă, de asemenea, formatorilor 

o imagine de ansamblu detaliată, ponderată și continuă a activităților semestriale ale studenților, 

care pot oferi o bază pentru construirea unui sistem de feedback personalizat. În acest sens, o 

astfel de structură poate servi intereselor studenților şi profesorilor deopotrivă prin motivație, 

transparență și ludicitate. 

În rezumat, atunci când regândim integrarea socială a generației de rețele acum 

socializante și în creștere, este extrem de important să recunoaștem că mecanismul de motivație 

internă este mult mai eficient și mai durabil decât motivația externă, gamificare care este potrivită 

în special pentru activare. Acest lucru se datorează faptului că cineva apreciază în mod instinctiv 

elementele motivaționale care determină mediul de joacă, cum ar fi noutățile, explorarea zonelor 

necunoscute, aventuri incitante, posibilitățile de creativitate, precum și experiența și bucuria 

activității în sine. Acest lucru este evident  pentru membrii tinerei generații, care nu ar mai putea 
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să se desprindă de lumea jocurilor - indiferent dacă lucrează, studiază sau doar se distrează. Ei 

sunt cei care așteaptă ca noile sisteme instituționale bazate pe jucători, în special instituțiile de 

învățământ, să fie în cele din urmă transformate și reconstruite. 

 

[Richard Fromann: Gamification - the society of Homo Ludens under construction?] 

În ceea ce privește educația bazată pe joc, cercetătorul abordează gamificarea din diferite 

aspecte, datorită faptului că autorul își dă seama că lumea adulților începe să recunoască 

„seriozitatea” jocurilor și puterea de îmbunătățire a calității vieții a acesteia. Conform noilor 

tendințe, unii vorbesc despre modul în care economia, educația, ocuparea forței de muncă și 

toate domeniile vieții în ansamblu vor fi pătrunse la un nivel esențial de mecanismul de funcționare 

a jocului, care a fost denumit în mod colectiv gamificare. 

Experimentele științifice și cercetările din a doua jumătate a secolului al XX-lea au arătat că 

mecanismele motivaționale tradiționale „recompensare-pedeapsă” nu sunt viabile pe termen 

lung. 

Studiul rezumă schimbările pe care le-a suferit motivația umană în conformitate cu studiile 

motivaționale: în prezent, momentul motivației este 3.0, unde accentul este pus pe forța interioară 

a motivației, adică nu recompensa este cea care mișcă persoana, ci sentimentul de satisfacție în 

timpul desfășurării activității. Autorul vede gamificarea ca pe un instrument pentru a realiza acest 

lucru. 

În studiul său, el a efectuat cercetări asupra jocurilor online între 2011 și 2013. Elementul central 

al studiului său longitudinal de trei ani asupra jucătorilor online, lansat în februarie 2011, a fost 

problema impactului jocurilor de rol online asupra jucătorilor. Cum afectează personalitatea și 

relațiile umane? Cercetarea a inclus chestionare online, interviuri cu jucători, teste psihologice și 

motivaționale. La momentul redactării, chestionarul pentru jucătorii online a fost completat de un 

total de 12.425 de jucători, dintre care 58% erau bărbați și 42% erau femei, cu o vârstă medie de 

28 de ani. 
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Potrivit sondajului, jucătorii online maghiari joacă jocuri online în medie 3 ore pe zi, de obicei 2-3 

ani, dar „ciclul de viață” al intensității jocului începe să scadă după 4-5 ani. În medie, un jucător 

joacă cu trei personaje virtuale (avatare), iar acestea sunt în principal personaje de același gen 

ca jucătorul, dar interesant, femeile joacă cu mai multe personaje, în timp ce bărbații preferă 

personaje de gen opus mai des, în comparație cu femeile. Conform rezultatelor chestionarului, 

jucătorii joacă mai ales pentru a se relaxa şi distra. În plus, explorarea lumii aventuroase a jocului, 

obținerea unei performanțe maxime și relațiile de întreținere sunt, de asemenea, obiective foarte 

importante. Deși motivele de tip competitiv sunt puternice în rândul jucătorilor de roluri, se poate 

afirma că valorile care sunt mai distructive din perspectiva comunității nu sunt deloc tipice, 

motivele cele mai slabe din răspunsuri au fost tocmai câștigarea puterii și înfrângerea altora. 

Jucătorii au spus că prin jocurile online pe care le-au jucat și-au îmbunătățit în mare parte 

abilitățile de lucru în echipă, comunicare și rezolvare de probleme. 

 

[Mária Adrienn Dombi: Methodological approaches to game pedagogy] 

Potrivit autoarei Mária Adrienn Dombi, rolul jocului în pedagogie este semnificativ, deoarece 

predă și dezvoltă abilități (de exemplu, jocuri de învățare și sport), educă (de exemplu, jocuri de 

teatru), relaxează, reîmprospătează și distrează (de exemplu, jocuri de mișcare, jocuri de 

societate). Scopul studiului său este de a atrage atenția asupra importanței învățării și predării 

prin joc. Mária Dombi predă aspectele pedagogice și psihologice ale jocului, în special în ceea ce 

privește posibilitățile de aplicare metodică a jocului, în cadrul modulului de pedagogie a jocului. 

În pregătirea cadrelor didactice din grădiniță, sunt predate cunoștințe teoretice despre pedagogia 

jocului, care pot fi observate și în practica profesională din grădiniță. În studiu, autorul introduce 

cursurile care sunt importante în formare și apoi compară teoria cu practica. În formarea la 

grădiniță, studenții cercetează eficiența modulelor programului de formare timp de 3 ani. Metode 

de cercetare: Interviu, observare, înregistrare și exerciții de procesare a reflexiilor. 
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Pe baza constatărilor teoretice și a observațiilor focalizate ale activităților de joc din practică, în 

atelierele elevilor au fost dezvoltate următoarele niveluri de joc. Copilul preșcolar ar trebui să: 

● fie atras într-un joc care să corespundă nevoilor și vârstei sale, să poată să se afunde în joc, 

● participe la jocul comun; 

● să fie independent, să aibă expresii proactive; 

● dezvolte sentimente pozitive față de colegi; 

● participă activ la jocuri care necesită efort și abilitate. 

Diferențierea în funcție de vârstă a fost evidentă în dezvoltarea nivelurilor de joc ale copiilor în al 

treilea an de viață, iar obiceiurile de joc ale copiilor de 3-4 ani au fost analizate în primul rând în 

ceea ce privește inițierea și participarea la joc. Ei formulează într-un mod diferențiat, dar coerent, 

folosind experiențele lor practice. Își completează opiniile anterioare, uneori le înlocuiesc și 

acordă atenție diferențelor individuale. Caracteristicile activității de joc la sfârșitul anilor preșcolari 

pot fi găsite mai jos și formulează în primul rând așteptări. Copilul de 5-7 ani ar trebui să poată 

învăța regulile de joc; să respecte regulile învățate; pentru a crea modele și manechine simple; 

să aibă propriile idei și sugestii; să aleagă corect materialele și instrumentele pentru anumite 

activități; să poată juca propriile experiențe; să accepte sugestiile și ideile colegilor. 

Concluziile discuției din atelier: 

● copilul este capabil să persevereze în joc și să se angajeze în același subiect de joacă în 

colaborare cu colegii, 

● jocul de rol domină în jocul său, 

● se adaptează la regulile jocului, 

● este capabil să preia un rol, să distribuie rolurile, să organizeze jocul de rol, 

● învață obiceiurile elementare ale jocului comun, 

● se poate lipsi de o jucărie preferată, 

● joacă o varietate de tipuri de jocuri. 
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Conform concluziilor lor, jocul devine un adevărat factor de consolidare a personalității atunci 

când implementarea învățării prin acțiune exploratorie este încorporată în activități complexe. 

 

[Éva Taródiné dr. Cseszka: Competitiveness, human capital investment, lifelong learning. 

The role of adult education and training in developing successful labor market 

competencies.] 

În introducerea studiului ei, autoarea susține faptul că cea mai importantă resursă a economiei 

de astăzi este cunoașterea și furnizarea educației continue. Prin urmare, schimbările constante 

și rapide din lume reprezintă provocări din ce în ce mai mari atât pentru indivizi, cât și pentru 

societate. Pe lângă cunoștințele lexicale, este esențial să se dobândească cunoștințe flexibile, 

transferabile și să se dezvolte abilități de identificare și rezolvare a problemelor și un 

comportament responsabil și proactiv în circumstanțe în continuă schimbare. Alte competențe 

cheie sunt bune abilități de comunicare, munca în echipă, creativitate, toleranță la stres, 

deschidere, disponibilitate la compromis și flexibilitate. 

● În Ungaria de astăzi, educația adulților este un termen colectiv care cuprinde educația 

promovată pentru toți adulții: în perioada socialistă, a fost folosit pentru a încheia învățământul 

primar incomplet, dar astăzi acest termen colectiv include și învățământul profesional pentru 

obținerea primei diplome, calificare profesională continuă, formare profesională și formare 

suplimentară. 

● În plus, există instruiri interne pe care companiile le oferă angajaților lor. Scopul acestor instruiri 

este ca oamenii să poată asigura o poziție și să fie eficienți în slujbele lor. 

În rezumat, ea descrie următoarele concluzii: 

● relațiile economice și sociale actuale în educația adulților nu sunt aliniate, 

● mobilitatea economică și socială în educație se îndreaptă în direcții diferite, astfel încât 

disparitățile sociale cresc mai degrabă decât scad, deoarece participarea la educația adulților în 

Ungaria este foarte diferită pentru fiecare grup social, 
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● nu au existat schimbări practice în educația adulților care ar putea oferi elevilor adulți programe 

reale de îmbunătățire a oportunităților și de compensare a dezavantajelor pentru a-i ajuta să intre 

pe piața muncii. 

[Ferenc Mező - Katalin Mező: Creativity and its development] 

Autorii studiului încearcă să reunească diferite concepte corelate creativității și diferitele 

instrumente și metode utilizate pentru a o dezvolta. 

Definițiile conceptuale ale creativității sunt împărțite în 6 grupe principale: 

1. Definiții bazate pe experiență sau percepție: regândirea, recombinarea ideilor 

2. Produse finale sau concepte bazate pe inovație: este luată în considerare crearea de lucruri 

noi, crearea a ceva 

3. Definiții estetice sau expresive: concepte care se concentrează pe auto-exprimare 

4. Abordări psihanalitice sau dinamice: Concepte derivate din gândirea freudiană 

5. Concepte care se concentrează pe gândirea soluției 

6. Alte definiții care nu sunt enumerate sau incluse în altă parte. 

Creativitatea în sine poate fi examinată din prisma a 4 aspecte: 

● mediu: există destui stimuli, ordine; este totul potrivit pentru înflorirea creativității; 

● produs creativ: rezultatul final al procesului creativ; 

● proces creativ: ideea și implementarea ei; 

● persoană creative. 

Tehnici de bază ale dezvoltării creativității: acestea sunt tehnicile care pot fi utilizate fără o 

dezvoltare mai serioasă de tip program: 

● Brainstorming: regula brainstorming-ului: critica și evaluarea sunt interzise, cu cât un gând este 

mai sălbatic, cu atât mai multe gânduri, cu atât mai bine și se recomandă combinarea lor. 

● Sinectica: realizarea unor perspective noi, inovatoare. 

● Mindmap: o hartă mentală, un instrument pentru colectarea gândurilor asupra unei anumite 

zone cu probleme. 
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● Rezolvarea creativă a problemelor: constă din 3 pași: Găsiți fapte, găsiți idei, găsiți o soluție. 

Există, de asemenea, modele avansate cu pași multipli. 

● Metoda KJ: membrii unui grup scriu idei despre o anumită problemă pe o carte, care este apoi 

sortată, etc. 

● Metoda ierarhică: soluțiile propuse trebuie organizate în grupuri, care sunt grupate ierarhic. 

● Metoda „cinci motive”: pentru o problemă dată, repetăm întrebarea de ce de 5 ori pentru a 

identifica rădăcina problemei. 

● Utilizarea unei rețele de asociere, a unui tabel și a notelor: are ca scop prelucrarea informațiilor 

în mod holistic și global, rearanjând informațiile disponibile și facilitând înțelegerea relației dintre 

acestea. 

● Producerea de metafore: limbaj priceput, comunicare cu imagini. 

● Bombardarea cu idei: un model în șase pași. Primul pas este să selectăm 3 aspecte pe baza 

cărora evaluăm soluția problemei, apoi să creăm trei idei de bază, să creăm trei variante per idee 

de bază, să creăm combinații, să selectăm trei soluții promițătoare și un experiment de gândire. 

Tehnicile de mai sus au fost destinate în primul rând studenților, dar experiența arată că sunt 

eficiente și sunt utilizate la locul de muncă, în companii și în dezvoltarea produselor. (Szentiványi, 

T. (2000) -A kreativitás fejlesztése játszással és játékok segítségével). 

Metoda numită gândire laterală constă în rezolvarea unei probleme pentru care există multe 

soluții posibile, dar dintre care trebuie să o alegem pe cea mai de bază și luarea acestei decizii 

cu gândirea orizontală. În multe scenarii, soluțiile sunt mult mai simple decât credem, dar este 

greu să vedem calea cea mai simplă și am putea alege o cale nerezonabil de complexă și dificilă 

și nici măcar să nu ne gândim la calea evidentă de a alege. Gândirea neconvențională (out-of-

the-box) este o modalitate bună de a dezvolta creativitatea, deoarece trebuie să te forțezi să te 

gândești la lucruri la care altfel nu te-ai gândi, de exemplu, la numeroasele moduri în care poți 

folosi un simplu creion. Îl puteți folosi ca o riglă, vă puteți zgâria urechile cu ea și îl puteți folosi 

pentru multe alte lucruri. O altă opțiune bună pentru un joc verbal este descrierea proverbelor. 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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 [Báthory Németh, A. (2012) Kreativitás fejlesztése - Tréning háttéranyag] 

Există multe tipuri ale binecunoscutei metode numite brainstorming, care este una dintre cele mai 

eficiente metode de promovare a creativității în educația adulților. Tehnica brainstorming este 

utilizată cu 4-7 participanți. Ei încearcă să vină cu soluții la o problemă. Apoi, o a treia persoană 

se alătură și încearcă să găsească soluții fără să știe pe cele anterioare pe care le-au găsit cei 2 

membri de bază. Metoda continuă astfel, pe rând. O altă opțiune este brainwriting, unde fiecare 

își scrie soluțiile și ideile pe o bucată de hârtie și apoi le dă persoanei care stă lângă ei în cerc. 

De asemenea, brainstorming-ul inversat poate fi o metodă bună. În acest sens, participanții nu 

încearcă să găsească soluții pentru a îmbunătăți o anumită situație, ci pentru a găsi modalități de 

a o agrava. În brainstorming-ul charette, există diferite grupuri izolate cu lideri. După găsirea unor 

soluții cu grupurile lor, se mută într-un alt grup și încearcă să lucreze cu soluțiile găsite de echipa 

anterioară a liderului. 

 

[Illés, Zs; Szabó, K; Szemere A. (2015) JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL] 

Mulți adulți, chiar și studenți la comunicare și studii media, au probleme cu vorbirea în public și le 

este greu să argumenteze și să-şi prezinte/susțină punctul de vedere. Ambele activități necesită 

o anumită cantitate de creativitate. Jocurile de societate și jocurile de rol sunt instrumente bune 

pentru a dezvolta abilități de comunicare și raționament și pentru a încuraja creativitatea. Cele 

mai bune jocuri pentru acest lucru sunt Activity, Bullshit, Who wants to be a Sweetie?, Taboo, 

Karaoke Jeopardy. 

 

 

 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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III. 3. Concluzii 

 

Analiza literaturii de specialitate a avut ca rezultat înregistrarea și prezentarea unui număr 

relevant de lucrări privind metodele utilizate pentru a stimula creativitatea, educația adulților și 

învățarea gamificată, realizate în limbile engleză, maghiară, slovenă și română, unele dintre 

acestea cu texte complete disponibile online. 

Analiza literaturii de specialitate a dezvăluit experiența cercetătorilor care lucrează în proiectul 

Game-ED în domeniul educației axat pe creativitate și învățare bazată pe joc, ceea ce le permite 

să își bazeze activitatea curentă de cercetare pe munca anterioară. 

Analiza literaturii de specialitate nu a relevat, de asemenea, nicio colecție de metode utilizate 

pentru a stimula/dezvolta creativitatea în educația adulților sau furnizarea de exemple de bune 

practici privind modul de construire a creativității în educația adulților, ceea ce face ca activitățile 

proiectului Game-ED și rezultatele intelectuale să fie extrem de relevante, utile și oportune.  
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IV. COLECTIE DE METODE UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA 

CREATIVITATII IN EDUCATIA ADULTILOR 
 

IV.1. Introducere 

 

Această colecție de metode pentru dezvoltarea abilităților de creativitate în educația 

adulților a fost dezvoltată de membrii echipelor partenerilor proiectului Game-ED. Colecția este 

unul dintre rezultatele finale ale cercetării efectuate de partenerii proiectului, care a inclus etapele 

anterioare de identificare și definire a principalelor concepte de referință ale proiectului (de 

exemplu, învățarea adulților, competență, abilități, creativitate etc.), un chestionar bazat pe sondaj 

și analiză a nevoilor legate de abilitățile secolului al XXI-lea efectuate în rândul educatorilor adulți 

și studenților adulți și o revizuire a literaturii axată pe identificarea stadiului tehnicii de cercetare 

privind metodele de construire a creativității în educația adulților la nivel național în fiecare țară 

parteneră a proiectului. Atât evaluarea nevoilor, cât și analiza literaturii de specialitate au relevat 

necesitatea dezvoltării abilităților creative la cursanții de toate vârstele, care sunt esențiale pentru 

autoinovarea personală și profesională, flexibilitatea, adaptabilitatea, progresul și dezvoltarea pe 

piața muncii actuală și viitoare. A arătat, de asemenea, că formatorii din educația adulților au 

nevoie de materiale de instruire și de predare actualizate, inovatoare, interesante și atractive, 

care să-i poată sprijini în dezvoltarea creativității la cursanții adulți. Analiza nevoilor a arătat că 

cursanții adulți necesită o pregătire flexibilă, adaptabilă, disponibilă atât personal cât și online, pe 

baza unor materiale didactice noi, inovatoare și atractive care îi motivează și îi stimulează să se 

angajeze continuu în învățarea pe tot parcursul vieții, care este cerința de bază pentru dezvoltarea 

personală şi profesională. 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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Pe baza cercetărilor efectuate în faza inițială a proiectului și a rezultatelor revizuirii 

literaturii și analizei nevoilor, partenerii proiectului au selectat o serie de metode care vor fi utilizate 

pentru a promova creativitatea în educația adulților.     

        

IV.2. Colecție de metode utilizate pentru dezvoltarea creativității în educația 

adulților 
 

IV.2.1. Învățarea bazată pe designul de joc  

 

Wu și Wang (2012) definesc învățarea bazată pe designul jocului (GDBL) ca o abordare 

de învățare în care cursanții sunt încurajați să ia decizii de proiectare (Spieler & Slany, 2018) 

pentru a-și dezvolta propriile jocuri sau pentru a modifica jocurile existente pe baza dezvoltării 

unui pattern de joc ales. Mulți cercetători (Kafai, 2012; Tzuo și colab., 2012; Harackiewicz și 

colab., 2014; Guzdial, 2015; Qian și Clark, 2016; Spieler și Slany, 2018) au recunoscut eficiența 

și impactul pozitiv asupra predării și învățării prin intermediul utilizării GDBL. Kafai (2012) susține 

că învățarea este cea mai eficientă atunci când cursanții sunt angajați într-un proces de proiectare 

care implică construirea de artefacte sau obiecte, deoarece acest lucru le stimulează gândirea și 

învățarea, mai ales atunci când proiectează ceva care este personal și semnificativ pentru ei. 

Proiectarea jocurilor este un exemplu deosebit de complex de proiectare a artefactelor, deoarece 

necesită ca cursanții să fie familiarizați cu mass-media și tehnologia (Qian & Clark, 2016) și, de 

asemenea, să fie capabili să gândească critic, să interpreteze, să aplice și să vadă cunoștințele 

lor existente din multiple perspective (Rogers și Scaife, 1998). GDBL îmbunătățește domeniile de 

învățare a subiectului, deoarece prin procesul de reinterpretare și creare, cursanții sunt capabili 

să își reconstruiască înțelegerea, cunoștințele, semnificațiile și chiar valorile existente (Tzuo și 

colab., 2012). Acest lucru este inspirator și poate crește și interesul lor pentru învățare, deoarece 

atunci când cursanții privesc cunoștințele din perspective diferite, au un sentiment de utilitate, 
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relevanță și autonomie (Harackiewicz și colab., 2014). În plus, contextul în care este dezvoltat 

jocul poate influența performanța și intenția elevilor de a crea proiecte care să transfere cunoștințe 

și abilități din activitățile anterioare (Guzdial, 2015). Există și alte avantaje ale proiectării jocurilor. 

Acestea includ dezvoltarea unor abilități importante precum analiza, sinteza, evaluarea, 

revizuirea, planificarea și monitorizarea (Wu & Wang, 2012), îmbunătățirea abilităților de 

rezolvare a problemelor, încurajarea dezvoltării abilităților de gândire creativă (Spieler & Slany, 

2018) care apar în mod natural în timpul procesului de creare a jocului (Sanford și Madill, 2007), 

îmbunătățirea gândirii critice, facilitarea dezvoltării abilităților secolului 21 (Quian și Clark, 2016) 

și, în general, creșterea motivației în învățare (Seaborn, El-Nasr, Milam și Young, 2012). 

Un aspect foarte important al GDBL este componenta sa socială, deoarece promovează 

colaborarea și implicarea prin munca în echipă (Spieler & Slany, 2018). 

Când cursanții își asumă rolul de designeri de jocuri, ei devin ceea ce se numeşte „ingineri 

sociotehnici” care trebuie să ia în considerare diverse aspecte ale jocului pe care îl proiectează. 

Dacă au o anumită idee de proiectare despre cum să încorporeze o anumite cunoștințe într-un 

joc, trebuie să o facă în mod explicit și să argumenteze raționamentul din spatele acestuia, să 

facă ipoteze și să o testeze și, de asemenea, să ia în considerare posibilele probleme de 

proiectare care ar putea apărea. Toate acestea necesită regândirea preocupărilor tehnologice, 

sociale, comunicative și artistice în ceea ce privește gândirea științifică: testarea ipotezelor și 

teoriilor, reflectarea și revizuirea pe baza dovezilor (Lambert, 2016). 

GDBL devine, de asemenea, o abordare mai sensibilă a învățării, deoarece cursanții de 

astăzi nu se mai concentrează doar pe aspectele negative ale jocurilor, ci recunosc și atributele 

sale pozitive, cum ar fi integrarea socială, dezvoltarea abilităților și valoarea educațională. 

Profesorii cursanților de astăzi sunt, de asemenea, susceptibili să aibă o motivație intrinsecă mai 

mare pentru a o folosi mai târziu în munca lor (Wu & Wang, 2012). 

Analiza literaturii de specialitate (Carbonaro Szafron., Cutumisu, Schaeffer 2010; Spieler 

& Slany, 2018; Wu & Wang, 2012) în domeniul GDBL arată că integrarea învățării bazate pe 
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designul jocurilor a fost utilizată cu succes în numeroase discipline diferite. Cele mai multe dintre 

ele arată că GDBL este o abordare populară de a introduce studenții în subiecte relevante în 

informatică, concentrându-se pe programare, gândire conceptuală, dobândirea de competențe și 

abilități pentru a lucra cu TIC, inginerie, inteligență artificială, structuri de date și logică booleană. 

De asemenea, putem găsi exemple din alte discipline, cum ar fi abilitățile lingvistice, designul și 

arta. Cel mai important, există dovezi că acesta poate fi utilizat în mod eficient pentru a preda 

alfabetizarea digitală, ceea ce este esențial pentru profesori (Zapušek & Rugelj, 2014). 
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IV.2.2. Învățarea bazată pe joc 

 

Un joc este un termen larg folosit în multe contexte, deci nu există o definiție universal 

acceptată a termenului. Definiția jocului care este frecvent utilizată în contextul învățării bazate 

pe joc este cea a lui Salen și Zimmerman (2004), care o definesc ca „un sistem în care jucătorii 

se angajează într-un conflict artificial definit de reguli care duc la un rezultat cuantificabil." În timp 

ce definiția termenului variază de la autor la autor, există un consens mai mare cu privire la 

definirea principalelor caracteristici ale unui joc. Vom introduce două (Prensky, 2001; Muller, 

2014) care sunt, fără îndoială, cele mai influente în domeniul învățării bazate pe joc. Prensky 

(2001), unul dintre pionierii în domeniul utilizării jocurilor în educație, a descris cele șapte 

elemente cheie ale jocurilor care pot fi utilizate și într-un cadru educațional: 1) Jocul se bazează 

pe o poveste care oferă un cadru și conectează părțile jocului într-un întreg recunoscut, 2) În joc, 

jucătorii încearcă să atingă obiectivele și provocările asociate cu povestea, 3) Urmează regulile 

care dau structură jocului și adaugă câteva provocări suplimentare jocului , 4) Jucătorul participă 

la joc prin interacțiunea activă cu alte persoane care apar în joc sau în mediul jocului, 5) Sunt de 

obicei într-o relație de conflict sau competiție, 6) Interacțiunea în joc îi dă jucătorului un sens de 

control asupra evenimentelor și asupra oportunităților de a influența cursul jocului și 7) Mediul 

unui joc răspunde de obicei jucătorului cu rezultatul sau un alt tip de feedback care permite 

jucătorului să verifice în orice moment oportunitatea acțiunilor sale și eficacitatea progresului său 

către obiectivele jocului. Muller (2014) definește caracteristicile unui joc astfel: acestea sunt 

bazate pe reguli și respectă reguli de joc clar definite; sunt receptivi, permit acțiunile jucătorului și 

oferă feedback și răspunsuri la sistem; sunt provocatoare și conțin adesea un element al 

întâmplării; progresul în cadrul unui joc este de obicei cumulativ și reflectă acțiuni anterioare; și, 

în cele din urmă, jocurile invită și motivează jucătorul să se angajeze. 

Mulți autori au identificat caracteristicile cheie pe care trebuie să le aibă jocurile pentru a 

fi utile în contextele educaționale. Gross (2013) afirmă că jocurile digitale în scop educațional 
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trebuie să aibă obiective de învățare clar definite și să încurajeze dezvoltarea unor strategii și 

abilități importante pentru a spori abilitățile cognitive și intelectuale ale elevilor. Potrivit lui Malone 

(1981) și Garris (2002), elementele care contribuie la valoarea educațională a jocurilor digitale 

sunt stimulii senzoriali (reprezentări vizuale și auditive ale materialului de învățare), imaginația 

(contextul prezentat într-un mediu imaginar), provocarea (solicitantă) sau situație stimulatoare) și 

curiozitate (dorința de a cunoaște sau de a învăța). Aceste elemente trebuie să fie integrate pe o 

platformă integrată pentru a structura obiective și reguli, un context de învățare semnificativ, o 

poveste antrenantă, feedback imediat, un nivel ridicat de interactivitate, provocare și competiție, 

elemente aleatorii de surpriză și un mediu bogat de învățare. Un joc poate fi folosit pentru învățare 

deoarece implică stimulare mentală (și uneori fizică) și dezvoltă abilități practice - îl obligă pe 

jucător să decidă, să aleagă, să acorde prioritate, să rezolve probleme etc. Recompensa imediată 

(și feedback-ul) este un motivator important, indiferent dacă sub formă de joc (mai multă viață, 

acces la noi niveluri etc.) sau stimuli neurologici (sentiment de fericire, sentiment de realizare 

etc.). Jocurile pot fi medii sociale, uneori implicând comunități mari. Acestea necesită abilități de 

auto-învățare (jucătorii trebuie adesea să caute informații pentru a stăpâni jocul singuri), permit 

transferul conținutului de învățare din alte realități și sunt de natură experiențială, atrăgând simțuri 

multiple (Babtista & Carvalho, 2010). Van Eck (2006) susține că jocurile pot fi medii de învățare 

eficiente nu pentru că sunt distractive, ci pentru că sunt captivante, necesită ca jucătorii să ia 

decizii importante frecvente, să aibă obiective inteligente, să se adapteze fiecărui jucător 

individual și să implice rețelele sociale. 

În ceea ce privește utilizarea jocurilor în educație ca abordare pedagogică, Qian & Clark 

(2016) definesc învățarea bazată pe joc (GBL) ca un mediu în care conținutul și modul de joc 

promovează achiziția de cunoștințe și abilități și în care activitățile jocului includ probleme -

rezolvarea spațiilor și provocărilor care oferă jucătorilor / cursanților un sentiment de realizare. 

Prensky (2001) și Gee (2003) au definit învățarea bazată pe jocuri ca un proces de învățare prin 

jocuri digitale. Aceștia au afirmat că jocurile pot motiva învățarea și, astfel, pot crește șansele de 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf


                                                         
 

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult 
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023 

 

123 
 

a obține rezultatele dorite ale învățării. Plass et al (2012) definesc GBL ca o colecție de activități 

în care o sarcină de învățare este reproiectată pentru a fi mai interesantă, mai semnificativă și în 

cele din urmă mai eficientă pentru învățare decât o sarcină non-joc sau gamificată. Plass și colab. 

(2015) au dezvoltat un cadru bazat pe joc care oferă baza teoretică pentru abordare.  

  

Eficacitatea învățării bazate pe joc a fost studiată în diferite medii și contexte pedagogice. 

Rezultatele arată că GBL tinde să influențeze pozitiv atitudinile, să promoveze rezultate mai bune 

ale învățării (Vogel și colab., 2006) și câștigurile cognitive (Young și colab., 2012), afectează 

pozitiv motivația (Connolly și colab., 2012) și dobândirea capacității de rezolvare de probleme (Li 

și Tsai, 2013). Există dovezi puternice că GBL are impact asupra dezvoltării abilităților specific 

secoulului 21 (Binkley și colab., 2012). 
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IV.2.3. Invățarea colaborativă 

 

Delimitări conceptuale 

După Dillenbourg & Fischer (2007), învățarea colaborativă descrie o situație în care se 

așteaptă ca anumite forme de interacțiune între oameni să declanșeze mecanisme de învățare. 

În mediile educaționale tradiționale, învățarea colaborativă implică un grup de cursanți care 

lucrează împreună pentru a atinge un obiectiv comun de învățare. Astfel de activități sunt asociate 

cu îmbunătățiri semnificative ale rezultatelor învățării (Sun și colab., 2018). 

Baza teoretică a învățării colaborative este reprezentată de teoriile socioculturale care 

aduc cursanții împreună în perechi de învățare, grupuri sau comunități în care lucrează cu alți 

membri pentru a formula întrebări, a discuta idei, a găsi soluții, a finaliza sarcini și a reflecta asupra 

gândurilor și experiențelor lor (Hsu & Ching, 2013). Astfel, învățarea are loc în activități centrate 

pe elev, astfel încât cursanții să construiască o înțelegere comună și să dezvolte o gândire critică 

și reflexivă. Odată cu progresele în tehnologia mobilă și dezvoltarea aplicațiilor mobile, se deschid 

multe noi oportunități pentru învățarea colaborativă bazată pe computer (Ryberg, Davidsen și 

Hodgson, 2018). 

Teoriile învățării colaborative variază, dar, în general, se bazează pe conceptul că 

învățarea este un act social natural și că învățarea are loc prin conversație, rezolvarea 

problemelor și urmărirea înțelegerii lumii. 
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Tipologie 

Jocuri în perechi / grupuri (de exemplu, jocuri sportive, jocuri de societate, jocuri de rol). 

Prezentarea specificului metodei. 

Învățarea colaborativă este participarea activă a cursanților la procesarea și sintetizarea 

informațiilor sau conceptelor. Cursanții lucrează împreună la proiecte care le impun să lucreze în 

grup și să exploreze prin colaborare conceptele care le sunt prezentate. Apărându-și propriile 

poziții, reformulând ideile și experimentând cu colegii lor, vor ajunge la o mai bună înțelegere ca 

grup decât ar putea ca indivizi. 

Rolul profesorului este foarte important în crearea unui mediu de învățare adecvat pentru 

învățarea colaborativă. Rolul profesorului este să planifice și să pregătească programul, să 

proiecteze cerințele și activitățile cursului, să stabilească obiective și așteptări, să monitorizeze 

munca și să îndrume cursanții pe calea corectă, să faciliteze comunicarea în grup, să conducă 

discuții, să pregătească răspunsuri la întrebări, să ofere feedback, să evalueze și să analizeze 

munca depusă. 

Rolul profesorului ca lider în procesul pedagogic include crearea unor medii și activități 

bogate de învățare care permit ca cunoștințele anterioare să fie legate de informații noi, oferind 

oportunități pentru colaborare și rezolvarea problemelor și crearea de sarcini autentice. 

Beneficii și limitări / factori constrângători în utilizare 

O problemă obișnuită cu munca colaborativă este că nu toți cursanții sunt implicați (în mod 

egal) în sarcini. Activitățile bine concepute, distribuirea rolurilor către cursanți individuali, 

observarea cursanților în timp ce lucrează și analiza finală pot ajuta la asigurarea faptului că toți 

membrii grupului sunt implicați activ. Kelly (2018) și Roell (2018) enumeră câteva dintre beneficiile 

sau caracteristicile grupurilor de învățare colaborativă: 

● Interdependență pozitivă: cursanții se simt conectați, există interdependență între toți 

membrii grupului și interacțiune pozitivă între membri pentru a obține succes pentru întregul grup. 
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● Responsabilitate individuală: fiecare persoană din grup are un rol și responsabilitate și 

se asigură că munca cursanților este distribuită în mod egal între toți membrii. Acest lucru se 

poate face prin rubrici care identifică responsabilitățile fiecărui individ, dar supravegherea 

profesorului și evaluarea colegilor pot fi de asemenea utile. 

● Grupuri eterogene: Fiecare elev își aduce propria idee, un nou mod de a privi o 

problemă, cursanții încep să gândească într-un mod diferit, evaluându-și critic punctele de 

vedere. 

● Rolurile de conducere sunt împărtășite: cursanții împărtășesc rolul de lider, astfel încât 

toată lumea să aibă controlul asupra activității grupului. 

● Responsabilitatea reciprocă: în grupurile de învățare colaborativă, cursanții trebuie să 

împărtășească responsabilitatea pentru proiectul general sau pentru orice activități și rezultate 

comune. 

● Accentul pus pe obiectivele cognitive, sociale, predarea abilităților de colaborare: esența 

muncii în grup este colaborarea, care este de obicei menționată direct în instrucțiunile profesorului 

și evaluată la sfârșitul lucrării conform unor criterii prestabilite. 

● Profesorul observă și direcționează atunci când este necesar: accentul este pus pe 

munca în grup și pe dinamica grupului. Profesorul folosește criterii pentru a evalua munca 

cursanților, observă de mai multe ori și, atunci când este necesar, în cadrul grupului în sine pentru 

a asigura o muncă de grup mai eficientă. Profesorul acționează ca o persoană care ghidează 

procesul de învățare și învățarea în grup. 

● Grupurile își analizează performanța: cursanții sunt așteptați să își evalueze performanța 

în grup. Profesorul se asigură că cursanții răspund la chestionarele de evaluare care se referă la 

munca fiecărui membru al grupului, precum și la sine (autoevaluare). După evaluare, cursanții și 

profesorul discută problemele apărute în timpul lucrului în grup. 

Un exemplu de aplicare a acestuia în educația adulților 
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Halili, Razak & Zainuddin (2015) au realizat un studiu la Universitatea din Malaya care s-

a concentrat pe utilizarea instrumentului colaborativ Wiggio pentru a sprijini predarea și învățarea. 

Această aplicație permite colaborarea, interactivitatea, dezvoltarea cunoștințelor și schimbul de 

idei și informații online. Studiul a implicat 5 participanți care au evaluat pozitiv utilizarea 

instrumentului de colaborare Wiggio, afirmând, printre altele, că: utilizarea Wiggio i-a făcut mai 

responsabili pentru lucrul cu colegii lor; învățare independentă îmbunătățită (cunoștințele au fost 

dobândite de ei înșiși sau de la colegi, profesorul a ajutat doar atunci când era necesar); munca 

de colaborare cu instrumentul Wiggio a motivat cursanții și a condus la o mai mare încredere în 

exprimarea ideilor; lucrul în grup, schimbul de idei și învățarea de la colegi a condus la o mai 

bună înțelegere a conținutului și, astfel, la disponibilitatea de a lucra în clasă, precum și de a 

participa activ la lecție etc. 

Concluzii 

Atunci când este proiectată corect, învățarea prin cooperare poate avea multe efecte 

pozitive și poate duce la o învățare eficientă. În ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei, au 

apărut din ce în ce mai multe instrumente care susțin învățarea colaborativă. Efectele lor pozitive 

asupra procesului educațional sunt, de asemenea, susținute de numeroase studii de cercetare. 

De-La-Feunte și colab. (2012) raportează o colaborare îmbunătățită a elevilor, rezultate mai bune 

și atitudini mai bune față de conținutul acoperit prin utilizarea mediului de învățare online Moodle 

și a dispozitivelor mobile pentru a introduce sarcini de colaborare și competitive în informatică; 

Hsu & Ching (2013) raportează o mai bună înțelegere a conceptelor, aplicarea de noi cunoștințe 

și rezolvarea mai eficientă a problemelor, implicarea mai mare a elevilor și o motivație mai mare 

a muncii prin utilizarea unui software special conceput pe smartphone-uri pentru lucrul în grup în 

domeniul medicinei; și Kukulska-Hulme & Viberg (2018) indică faptul că, pe lângă motivație și 

interes, cursanții se distrează, prezintă atitudini și angajamente pozitive și dezvoltă încredere în 

sine și un sentiment de apartenență la un grup prin utilizarea diverselor dispozitive și instrumente 

pentru învățarea limbilor străine.  
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IV.2.4. Învățarea bazată pe proiecte 

 

Delimitări conceptuale: 

Învățarea bazată pe proiecte ca abordare de învățare și predare a fost stabilită de mulți 

ani și este utilizată în diferite domenii și la toate nivelurile educației (Knoll, 1997). 

Termenul metoda proiectului a fost menționat de William H. Kilpatrick în 1918 într-o 

contribuție la cartea sa Teachers' Notes. El a scris că pârghia de bază a metodei este interesul 

cursantului de a studia, evalua, învăța sau produce un produs legat de o situație motivantă din 

viață. Kilpatrick a împărțit metoda pe baza familiarității sale cu munca lui John Dewey, care a 

raportat beneficiul experienței directe a cursantului în procesul de învățare. Fallik (2008) 

subliniază că această metodă a fost de asemenea utilizată pe scară largă în educație în multe 

țări europene, Rusia și Israel în prima jumătate a secolului al XX-lea. Cu toate acestea, utilizarea 

pe scară largă a învățării bazate pe proiecte a fost cea mai pronunțată în ultimele decenii, când 

experiența aplicării sale a fost, de asemenea, subiectul majorității articolelor academice și 

științifice (Ferk Savec, 2009). 

Învățarea bazată pe proiecte este o abordare holistică care organizează predarea și 

învățarea în jurul proiectelor (Thomas, 2000), în care cursanții investighează probleme autentice. 

Învățarea bazată pe proiecte este o metodă de predare în care cursanții învață concepte noi într-

o zonă de conținut selectată folosind elemente ale abordării anchetei, concentrându-se pe 

crearea unei sarcini de proiect sau a unui produs. În această metodă, cursanții învață să facă față 

problemelor complexe din lumea reală, mai degrabă decât sarcinilor academice simplificate, 

dezvoltând în același timp abilități pentru învățarea autonomă și munca în grup (Baihaqi și colab., 

2020; Balyk și colab., 2021; Martínez-Monés și colab. al., 2005). În mod tradițional, două 

componente majore (Land și Greene, 2000) ale activității de proiect sunt (a) cursanții creează o 

întrebare sau problemă care servește la organizarea și promovarea nevoilor de învățare și (b) 
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cursanții creează un produs final sau un set de produse pentru a rezolva o întrebare stimulatoare 

sau probleme executate. 

Tipologie: 

Metode de predare inovatoare, învățare bazată pe proiecte, lucru pe proiecte, învățare 

colaborativă. 

Prezentarea specificului metodei: 

Pe baza unei analize comparative a criteriilor de la diferiți autori, evidențiem opt criterii 

cheie pentru învățarea bazată pe proiecte: 

- relevanța subiectului pentru experiența de viață a elevilor; 

- abordare interdisciplinară; 

- activități planificate și intenționate în care cursanții înșiși sunt actorii; 

- luarea în considerare a intereselor, stilurilor și abilităților de învățare ale elevilor; 

- dezvoltarea relațiilor interpersonale, abilități de comunicare și cooperare; 

- accentul pe procesul de învățare; 

- deschiderea procesului de învățare; 

- evaluarea implementării activității de învățare bazate pe proiecte și produsul proiectului 

(Gudjons, 1986; Kraft, 2005 în Ferk Savec, 2009). 

Principalele faze ale procesului de învățare în lucrările de proiect definite de Frey (1982, 

în Ferk Savec, 2009) sunt (1) inițiativa, (2) conturarea proiectului, (3) planificarea implementării 

proiectului, (4) realizarea (5) faza de finalizare. Subfazele care intervin sunt: Orientare (meta-

interacțiune) și Coordonare (punct fix). 

Beneficii și limitări / factori constrângători în aplicare: 

Programa: 

În ceea ce privește durata activității de proiect, activitatea de învățare bazată pe proiecte 

este foarte diversă. Barke și Harsch (2001, în Ferk Savec, 2009) remarcă faptul că o săptămână 

specifică din anul școlar este adesea dedicată învățării bazate pe proiecte (numită săptămâna 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf


                                                         
 

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult 
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023 

 

132 
 

proiectului) sau instrucțiunile bazate pe proiecte se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp 

care se aliniază odată cu ziua școlară obișnuită. În acest din urmă caz, proiectele sunt împărțite 

în proiecte mici, medii și mari. Proiectele mici durează între două și șase ore. De obicei, acestea 

se desfășoară lecții bloc (două sau trei ore împreună). Proiectele medii pot dura de la două zile 

la o săptămână. Sunt mai potrivite pentru elevii mai mari  sau pentru adulți. Proiectele mari pot 

dura de la o săptămână la un an. Astfel de proiecte implică adesea mai multe grupuri de elevi sau 

chiar mai multe școli. 

Public țintă: 

Învățarea bazată pe proiecte poate fi implementată la diferite niveluri de vârstă: grădiniță, 

clasa I, a II-a și a treia clasă elementară, școală secundară, colegiu și educație pentru adulți (Ferk 

Savec, 2009). 

Forme organizatorice pentru învățarea bazată pe proiecte 

Poate avea loc sub diferite forme organizaționale (numite grupuri de proiect): Muncă 

individuală, pereche sau de grup. Printre posibilele forme organizaționale descrise, forma de 

pereche sau grup este predominantă pentru implementarea învățării bazate pe proiecte, 

deoarece posibilitatea de cooperare între membrii grupului de proiect promovează dezvoltarea 

relațiilor interpersonale și abilități de comunicare și cooperare, care este de dorit atât în ceea ce 

privește calitatea proiectului, cât și dezvoltarea competențelor generale ale cursantului. Grupurile 

de proiect nu trebuie neapărat să aibă loc în clasă, dar pot fi formate și în contextul organizațiilor 

și cluburilor școlare, precum și al societăților din afara școlii (Ferk Savec, 2009). 

Un exemplu de aplicare a acestuia în educația adulților: 

Profesorul unei clase a dorit să-și motiveze cursanții să se implice în comunitățile lor. 

Primul lucru pe care l-au făcut a fost să discute despre ce este o comunitate. Apoi au vorbit despre 

problemele din comunitățile lor. Elevii au făcut o listă a problemelor care le afectau comunitățile, 

iar apoi lista a fost restrânsă la cele mai presante probleme. Următorul pas a fost de a desfăşura 

un sondaj pentru a aduna informații de la comunitate despre aceste probleme. Prin această 
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lucrare de grup, elevii şi-au dezvoltat competențe de alfabetizare și sociale. După analiza 

răspunsurilor din cartier, elevii au decis că vor să creeze o sală de forum pentru cursanții din primii 

ani de liceu (Von Kotze & Cooper, 2000). 

Concluzii 

Învățarea bazată pe proiecte este un tip dinamic de învățare care permite cursantului să 

lucreze la scenarii din lumea reală care ar fi puțin probabil să se întâmple la scară din lumea reală 

(de exemplu, formare în management în companii restructurate). Cursanții învață prin implicarea 

în probleme și provocări din viața de zi cu zi, ceea ce le oferă o înțelegere mai profundă a 

conținutului de învățare. Oferă elevilor posibilitatea de a învăța în situații de învățare cooperativă, 

care încurajează munca în echipă și abilitățile de colaborare care sunt importante în multe situații 

de învățare a adulților. Cu toate acestea, un dezavantaj al învățării bazate pe proiecte este că nu 

este întotdeauna cea mai bună metodă de învățare atunci când lucrezi cu studenți care provin 

din multe culturi diferite și au medii foarte diferite, deoarece metodele de rezolvare a problemelor 

variază de la cultură la cultură (Conlan, Grabowski & Smith, 2003). 
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IV.2.5. Învățarea bazată pe probleme 

 

Delimitări conceptuale: 

Învățarea bazată pe probleme este o abordare de învățare care permite cursanților să 

gândească critic, să analizeze și să rezolve probleme complexe din viața reală, să găsească, să 

evalueze și să utilizeze surse de învățare adecvate, să colaboreze, să demonstreze abilități de 

comunicare eficiente și să devină studenți pe tot parcursul vieții (Baturay și Bay, 2010). Cele trei 

principii de bază care diferențiază IBP de cele care nu utilizează această metodologie sunt că 

necesită o problemă pentru a declanșa învățarea, IBP nu este o metodă de predare autonomă, 

întrucât cuprinde abordări și metode de predare multiple și că este aproape întotdeauna centrată 

pe student (Sendag și Odabasi, 2009). 

În mod formal, învățarea bazată pe probleme a fost fondată și introdusă ca metodă de 

predare în 1968 la facultatea de Științe ale Sănătății din Colegiul McMaster din Hamilton, Ontario, 

Canada, dar conceptul din spatele acesteia a fost folosit de mai multe ori în trecut (Savery, 2006). 

Inițial, era relativ liniar, cu o structură rigidă. Cu toate acestea, învățarea bazată pe 

probleme a evoluat de atunci într-o metodă de predare care se concentrează în primul rând pe 

cursanți și procesul lor de învățare, deoarece abordează problemele și provocările din lumea 

reală. A parcurs un drum lung de când a fost inițial folosit pentru a expune studenții la medicină 

la aplicațiile din lumea reală a cunoștințelor științifice. În ultimele decenii, a devenit răspândită în 

alte forme de învățământ superior și, de asemenea, în formarea profesională, colegiile comunitare 

și școlile profesionale (Spence, 2001). 

Principiile principale ale învățării bazate pe probleme sunt asociate cu trei abordări: 

- Abordare cognitivă - învățarea este organizată în jurul unei probleme, care este principiul 

central pentru dezvoltarea motivației. Problema oferă punctul de plecare pentru procesul de 

învățare, contextualizează învățarea și o fundamentează în propriile experiențe ale cursantului. 
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- Abordare bazată pe conținut - aceasta se referă în primul rând la învățarea 

interdisciplinară, unde limitele și metodele tradiționale ale subiectului nu sunt doar accentuate, ci 

și încorporate. În acest caz, practica exemplară și rezultatele învățării sunt exemple bune de 

obiective de învățare. În plus, relația dintre teorie și practică este susținută de faptul că procesul 

de învățare implică o abordare analitică prin aplicarea teoriei la analiza problemelor și metoda de 

rezolvare a problemelor. 

- Abordare socială - Învățarea bazată pe probleme este învățarea în grup. Această 

perspectivă prezintă procesul de învățare a învățării bazate pe probleme ca un act social în care 

au loc aceleași procese ca și în societate (de Graaff și Kolmos, 2007). 

Tipologie: 

Metode de predare inovatoare, învățare bazată pe probleme, abilități de rezolvare a 

problemelor, învățare colaborativă. 

Prezentarea specificului metodei 

Faze de învățare bazate pe probleme: 

1. explicarea conceptelor de bază - Multe concepte nu sunt familiare elevilor. Concepte 

noi și necunoscute ar trebui scoase la lumină prin discuții fără a cere cursanților să le fi rezolvat 

deja în profunzime. Constrângerile problemei sunt stabilite de profesor/formator. 

2. definirea problemei - Multe concepte nu le sunt cunoscute cursanților. Conceptele noi 

și necunoscute ar trebui evidențiate prin discuții și nu trebuie să fi fost deja acoperite în 

profunzime. Condițiile limită ale problemei vor fi stabilite de către profesor/formator. 

3. analiza problemelor - adunarea ideilor care conduc la o soluție pentru o anumită 

problemă. Cursanții își activează cunoștințele anterioare și ridică întrebări nerezolvate. În această 

fază, ei examinează situația în detaliu, ghicesc motivele problemei și formulează ipoteze. Tehnica 

cea mai frecvent utilizată în această fază este brainstorming-ul. 

4. explorarea aprofundată a problemelor - rezumați ideile generate în faza de analiză a 

problemei și formulați cuvinte cheie. Organizați ideile colectate conform întrebărilor De ce? si 
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cum? Adesea, un rezumat al tuturor ideilor colectate este prezentat într-un diagramă care 

ilustrează legăturile dintre fiecare întrebare deschisă și ideea sau răspunsul corespunzător pentru 

a rezolva problema. 

5. formularea obiectivelor de învățare - Pe baza unei investigații amănunțite a problemei, 

grupul de cursanți selectează obiectivele sau întrebările pe care doresc să se concentreze. În 

consecință, împart sarcinile și încearcă să formuleze sau să selecteze o întrebare cheie. La final, 

grupul trage o concluzie despre alegerea obiectivelor și împărțirea sarcinilor. 

6. studiu independent - lucrare individuală în care individul cercetează literatura în 

conformitate cu obiectivele și faza de selecție a întrebărilor. Sarcina principală a cursantului este 

de a căuta diverse surse de studiu care să îi ajute să formuleze răspunsuri la întrebări și să 

rezolve orice ambiguități rămase. 

7. Sinteza și aplicarea cunoștințelor - Se informează reciproc despre noile descoperiri și 

rezultate ale studiului independent (faza 6) și compară rezultatele obținute. Pe baza noilor 

descoperiri, ei evaluează dacă sunt capabili să abordeze problema mai în profunzime și să 

verifice înțelegerea problemei în rândul tuturor membrilor grupului. În ceea ce privește problemele 

nerezolvate, cursanții decid dacă repetă fazele învățării bazate pe probleme, începând cu faza 

de explorare aprofundată a problemelor (faza 4). 

Având în vedere rolul activ al cursanților în achiziția de cunoștințe, ar fi nepotrivit să se 

evalueze doar cunoștințele dobândite dintr-o perspectivă de experți folosind teste. Prin urmare, 

încercăm să proiectăm evaluarea pentru a include evaluarea finalizării fiecărei faze a învățării 

bazate pe probleme (de exemplu, adecvarea definiției punctului de plecare al problemei, 

adecvarea și profunzimea revizuirii literaturii, adecvarea soluțiilor propuse), autoevaluare 

(reflecție asupra procesului de învățare, reflecție asupra muncii în grup etc.) și evaluarea colegilor 

(de exemplu, evaluarea activității altor colegi în fiecare fază a învățării bazate pe probleme). 

Există mai multe caracteristici care sunt fundamentale pentru învățarea bazată pe 

probleme, deoarece s-a extins la o gamă largă de situații de predare a adulților (ETEC 510, 2016): 
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● Accentul ar trebui să fie pus pe cursant și acesta trebuie să fie responsabil pentru propria 

învățare. 

● Problema prezentată cursanților ar trebui să fie legată de lumea reală și nu ar trebui să 

aibă o structură formală, care să încurajeze gândirea critică și să le permită cursanților să își 

stabilească propriile constrângeri asupra unor soluții posibile (Srinivasan și colab., 2007). 

● Cursanții nu ar trebui să fie limitați la tipurile de resurse sau informații pe care le pot 

folosi pentru a crea soluții. Acest lucru permite cursanților să abordeze problemele dintr-o 

varietate de perspective și domenii. 

● Cursanții ar trebui să lucreze cu alți elevi în grupuri mici sau echipe, acționând încrucișat, 

sugerând, discutând și împărtășind idei pentru a-și îmbunătăți propria înțelegere a complexității 

problemei. 

● Importanța unei descrieri aprofundate pentru a oferi direcția și închiderea problemei este 

o componentă critică a învățării bazate pe probleme în educația adulților (Savery, 2006). 

Avantaje și limitări / factori constrângători în aplicarea sa (paradigmatic / conceptual, 

metodologic, instrumental, material, temporal, atitudinal etc.); 

Spre deosebire de alte forme de educație care se concentrează pe pregătirea pentru viață, 

educația adulților este despre a ajuta cursanții să îndeplinească sarcinile mai eficient, să rezolve 

conflictele și să evalueze deciziile din viața lor. Învățarea bazată pe probleme îi ajută pe adulți să 

își îmbunătățească abilitățile de gândire analitică și critică și le implică activ mintea rezolvând 

problemele din lumea reală pe care cursanții le pot întâlni zilnic (ETEC 510, 2016). 

S-a demonstrat că învățarea bazată pe probleme crește ratele de reținere a cursanților și 

oferă beneficii de învățare pe o perioadă mai lungă de timp comparativ cu metodele tradiționale 

de predare (Miflin, 2004). În plus, cursanții adulți beneficiază direct de învățarea bazată pe 

probleme, deoarece contribuie la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, colaborare, 

motivație și învățare pe tot parcursul vieții (Hmelo-Silver & Barrows, 2004). 
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Învățarea bazată pe probleme are multe beneficii pentru învățare, dar există și multe 

provocări pe care educatorul de adulți trebuie să le abordeze pentru a asigura succesul în 

educația adulților. Uneori este dificil pentru cursanți și formatori să se adapteze la învățarea 

bazată pe probleme, mai ales dacă sunt obișnuiți cu metode de predare tradiționale. Numărul de 

prelegeri și discuții oficiale ar trebui redus, iar cursanții trebuie să-și dezvolte abilități de învățare 

independente. De asemenea, trebuie să își adapteze gândirea astfel încât să nu se concentreze 

doar pe găsirea răspunsului „corect” (Mills, 2006). 

Este posibil ca profesorii să fie nevoiți să aloce mai mult timp și resurse pentru a 

implementa cu succes învățarea bazată pe probleme. Cursanții trebuie să aibă suficient timp 

pentru a analiza concepte, idei, teorii și principii, iar materialele de curs trebuie să fie proiectate 

și pregătite în prealabil. În plus, formatorul ar trebui să fie bine pregătit pentru a-i îndruma pe elevi 

către învățarea bazată pe probleme, selectarea problemelor și formarea unui grup de învățare 

mic (Peterson, 2004). O altă provocare dificilă este posibila presiune externă din politicile 

instituționale sau departamentale privind conținutul curriculumului și obiectivele de învățare care 

pot descuraja implementarea învățării bazate pe probleme. În cele din urmă, profesorii trebuie să 

adopte metode transparente de evaluare care să se concentreze pe procesul de rezolvare a 

problemelor. Profesorii optează adesea pentru o combinație de evaluări individuale, de grup și de 

către colegi. 

În plus față de numeroasele beneficii pe care învățarea bazată pe probleme le oferă 

educației adulților, această strategie de instruire prezintă și multe provocări. Învățarea bazată pe 

probleme este cel mai bine implementată într-o abordare de învățare mixtă care încorporează 

învățarea bazată pe probleme și o varietate de metode de predare, cum ar fi prelegeri, discuții, 

proiecte și cazuri. În acest fel, cursanții adulți obțin informații suplimentare și sunt capabili să 

integreze conținutul subiectului în soluțiile pe care le creează. Deși există cu siguranță provocări 

cu care se confruntă educatorii adulți atunci când încearcă să pună în aplicare învățarea bazată 
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pe probleme, rezultatele potențiale ale învățării sunt fundamentale și valoroase pentru cursanții 

în multe contexte ale educației pentru adulți.  

Un exemplu de aplicare a acestuia în educația adulților: 

De exemplu, evidențiem principalele constatări ale unui studiu de caz dezvoltat de Hsu și Hsu 

(2020). Participanții erau studenți adulți care urmau cursul „Practica de gestionare a averii” la o 

universitate. Optsprezece studenți au participat la curs. În studiu, se creează un plan bazat pe 

filozofia de predare și obiectivele de predare. Principalul timp de implementare al studiului este 

timpul de predare. Strategiile de acțiune ale acestui plan sunt prezentate în figura de mai jos (Hsu 

& Hsu, 2020). Conform acesteia, cele trei strategii principale de predare sunt următoarele: 

- Strategia 1: se formează grupe de cursanți cu experiențe profesionale diferite;  

- Strategia 2: cursanții colectează şi lecturează informații despre problema 

discutată înainte de discuția cu toată clasa, definesc problema şi elaborează 

planul de rezolvare astfel învățând în mod independent;  

- Strategia 3: cursanții îşi prezintă rezultatele referitoare la soluție, în urma 

proceselor de analiză şi emitere a speculațiilor.  
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Rezultatele arată că achizițiile semnificative ale cursanților în învățare. Rezultatele 

cercetării confirmă faptul că instruirea bazată pe probleme integrată cu cazuri situaționale a 

îmbunătățit semnificativ eficacitatea învățării profesionale. În comparație cu alte cursuri de 

afaceri, cursurile de finanțe sunt mai dificile, au mult conținut teoretic și necesită calcule și derivări. 

Cursanții trebuie, de obicei, să suporte acest proces de învățare plictisitor. Este și mai dificil să 

transformi cunoștințele din procesul de învățare în abilitățile lor. Rezultatele studiului de caz arată 

că acest lucru este posibil cu învățarea bazată pe probleme implementată corespunzător și 

materiale pregătite cu atenție (Hsu & Hsu, 2020). 

Concluzii: 

Învățarea bazată pe probleme (PBL) și educația adulților au multe elemente, obiective și 

rezultate comune de învățare. Acestea contribuie la îmbunătățirea reciprocă a beneficiilor 

procesului de predare și învățare pentru cursanții adulți. Accentul învățării bazate pe probleme 

este pe încercarea de a implica activ cursanții în procesul de rezolvare a problemelor. Într-un rol 

activ, cursanții trebuie să își folosească abilitățile, cunoștințele și experiența anterioare pentru a 

construi, proiecta și dezvolta soluții la problemele întâlnite în mod obișnuit în scenarii din lumea 

reală (Savery, 2006). 
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IV.2.6. Învățare cu jocuri de povestire 

 

1: Jocurile de povestire (sau aventură) folosesc dispozitive narative pentru a spune o poveste, iar 

participanții sau jucătorii pot influența rezultatul poveștii prin alegerile lor. 

2: Jocuri de povestire 

3: Fiecare joc spune o poveste, iar poveștile sunt o parte centrală extrem de valoroasă a istoriei, 

culturii și societății noastre. Din copilărie, învățăm ascultând povești, citind povești și urmărind 

povești. În timp ce citim cărți sau vizionăm filme suntem „terți” care sunt doar spectatori ai 

evenimentelor, în jocuri suntem în rolul protagonistului și putem influența evenimentele din 

poveste cu alegerile noastre. Scriem propria noastră poveste. Scrierea de povești, gândirea 

provocărilor și găsirea de modalități de a le depăși poate dezvolta creativitatea, gândirea critică 

și abilități complexe de rezolvare a problemelor. 

4: Jocurile narative sunt, în multe cazuri, bazate pe text sau limbă. Acest lucru poate fi atât un 

avantaj, cât și un dezavantaj, deoarece nu necesită instrumente speciale, dar „jocurile” bazate pe 

text sau limbă pot să nu fie optime pentru unii studenți. Metoda storytelling-ului digital (engl., DST 

- Digital Storytelling), pe de altă parte, îmbină vechile lecții bazate pe povestiri cu utilizarea 

tehnologiei, permițându-le cursanților să își creeze poveștile cu elemente audio-vizuale prin 

înregistrarea unor clipuri mici cu telefoanele lor, editarea acestora, etc. Prin intermediul 

conținutului multimedia creat, pot prezenta anumite părți ale lecției clasei lor într-un mod antrenant 

și distractiv. 

5: „Jocul” poate consta în scrierea unei povești de la zero, cursanții spunând unul câte unul 

următorul eveniment al poveștii și următoarea acțiune sau decizie a eroului nostru pornind de la 

o situație prestabilită, practic este un fel de brainstorming. Astfel putem construi o poveste 

completă și analiza evenimentele ulterioare. Ne putem gândi la alegerile pe care le-am făcut și 
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putem încerca să ne imaginăm cum s-ar fi dovedit dacă am fi luat o decizie diferită la un moment 

dat din povestea noastră. 

Cealaltă modalitate de a folosi un joc narativ pentru predare este de a folosi o poveste completă, 

un joc care a fost deja scris și conceput și în care trebuie să facem alegeri care afectează 

rezultatul. Acesta poate fi un mod bun de a învăța despre sustenabilitate, de exemplu. 

6: Jocurile de povestire pot fi o experiență plăcută atât pentru copii, cât și pentru cursanții adulți, 

pot contribui la dezvoltarea multor abilități și chiar pot îmbunătăți abilitățile sociale ale 

participanților.  
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IV.2.7. Simulări, jocuri de rol 

 

1: Simulările sunt abstracții ale realității în care participanții pot interacționa cu obiecte, oameni și 

evenimente specifice din realitatea simulată. Există 2 tipuri de simulări: simulări de la mașină la 

om și simulări de la om la om. În jocurile de rol, participanții se comportă ca oameni diferiți în 

situații diferite. 

2: Simulări, jocuri de rol 

3: Simulările și jocurile de rol sunt metode prin care cursanții pot învăța prin experiențe captivante 

și distractive, astfel încât să poată învăța anumite evenimente, activități, concepte, etc. pot 

experimenta singuri participând la activități captivante. În simularea mașină-om, un computer 

generează și prezintă simularea în care cursantul poate efectua diverse activități, cum ar fi 

simulatoarele de zbor. În simulările om-om, realitatea este întruchipată de oameni. În jocurile de 

rol, oamenii acționează ca oameni diferiți, de exemplu, 2 elevi interpretează o conversație între 

un șef și un angajat despre un salariu mai mare. Jocurile de rol încurajează empatia, creativitatea 

și abilitățile de comunicare și oferă experiențe utile elevilor. 

4: Jocurile de rol pot fi utilizate în mod eficient în clasă pentru: 

● Motivarea și implicarea elevilor 

● Îmbunătățirea strategiilor actuale de predare 

● Oferirea de scenarii realiste pentru învățarea elevilor 

● Învățarea de abilități utilizate în situații din viața reală (negociere, dezbatere, lucru în echipă, 

cooperare, convingere) 

● Oferirea de oportunități pentru observarea critică a colegilor. 

Deși aceasta este o metodă foarte flexibilă care poate fi utilizată fără instrumente speciale, 

aceasta poate deschide noi posibilități dacă folosim tehnologia pentru a oferi beneficii 

suplimentare. Cu înregistratoarele vocale, camerele etc., putem înregistra situații de jocuri de rol 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf


                                                         
 

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult 
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023 

 

146 
 

și le putem analiza și reflecta mai târziu. Cu toate acestea, cu tehnologia putem crea situații de 

joc de rol care nu sunt posibile în contextele față în față, cum ar fi forumurile și discuțiile online. 

Ar putea fi dificil să implici cursanții timizi, iar studenții cu abilități de comunicare mai slabe s-ar 

putea simți jenați. 

Simulările sunt relevante în aceleași domenii ca și jocurile de rol, dar simularea mașină-om 

necesită hardware și software, care sunt scumpe. 

5: Simulările și jocurile de rol sunt instrumente bune pentru a practica scenarii din viața reală, cum 

ar fi interviuri de angajare, ținerea unui discurs sau chiar conducerea unei mașini. 

6: Jocurile de rol sau simulările pot fi o experiență distractivă pentru participanți. Nu numai că pot 

învăța noi abilități și informații, dar le pot încerca și în practică folosind scenarii din viața reală. 
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IV.2.8. Jocurile video 

 

1: Jocurile video sunt jocuri audiovizuale digitale cu multe subgenuri. 

2: Jocuri video, jocuri video sandbox, simulări digitale 

3: Jocurile video sunt în multe cazuri instrumente perfecte pentru a preda ceva prin 

experimentarea subiectului. Jucarea jocurilor este distractivă, este mai ușor să atragi atenția 

cursantilor și, cu elemente audio-vizuale, ei pot memora subiectul mult mai eficient. Jocurile video 

pot dezvolta abilități în diferite domenii, cum ar fi algebră, biologie, programare, fizică, conducere, 

antrenament în zbor, limbaje, gândire critică și pot îmbunătăți abilitățile sociale, cum ar fi munca 

în echipă, comunicarea, consolidarea echipei și abilitățile de conducere. 

4: Jocurile video sunt atractive, distractive și pot fi utilizate într-o varietate de moduri pentru a 

dezvolta abilități specifice și a transmite cunoștințe, dar hardware-ul necesar și software-ul în sine 

pot fi costisitoare. În plus, pentru multe jocuri, opțiunile noastre sunt legate de jocul de bază în 

sine. De exemplu, jocul Civilizația III poate fi folosit și pentru a preda istoria, dar în acest caz 

profesorii nu au nicio modalitate de a modifica jocul în sine, pot lucra doar cu „presetările 

încorporate” ale jocului, în timp ce există acum alte jocuri în care utilizatorii pot construi lumi 

complete și copii ale mediilor noastre reale. 

5: În multe școli, s-a recunoscut că jocul Minecraft poate fi folosit pentru educație și dezvoltarea 

creativității în artă, geografie și IT. În 2011, au lansat versiunea jocului special concepută în 

scopuri educaționale numită MinecraftEdu. Minecraft poate fi folosit și ca hartă geografică. De 

exemplu, Royal Geographic Society a recreat întreaga hartă a Marii Britanii în Minecraft pentru a 

analiza mai bine locația orașelor și straturile de rocă subiacente. În plus, există multe alte hărți în 

care putem parcurge multe locuri istorice celebre. Folosind coordonatele, cursanții și profesorii 

se pot găsi reciproc în lumile virtuale și își pot documenta aventurile cu „selfie-uri” și imagini. 

Jocul interactiv 3D de simulare a proiectelor BuildAWorld a fost dezvoltat în scopuri educaționale 

și își propune să implice cursanții în scenarii din lumea reală pentru a-i învăța despre durabilitate, 
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planificare urbană sau energie. Cursanții de la vârsta de 10 ani până la facultate pot învăța cum 

să construiască, să simuleze și să experimenteze, de ex. construiți o fermă de turbine eoliene și 

măsurați impactul acesteia. 

Chiar și fără a folosi jocurile în sine, putem învăța din acestea. De exemplu, putem analiza piața 

și economia jocurilor MMORPG din joc și putem identifica mecanisme care funcționează la fel ca 

în lumea noastră reală. 

6: Jocurile video sunt instrumente excelente, cu zeci de posibilități, dar necesită ca profesorii să 

aibă un anumit nivel de alfabetizare digitală și cunoștințe despre jocul video utilizat și ar putea fi 

mult prea scumpe pentru multe școli.  
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IV.2.9. Scrierea creativă 

 

1: Scrierea creativă într-un context educațional implică utilizarea metodelor inovatoare, bazate pe 

jocuri, care se bazează pe elemente narative pentru a încuraja creativitatea și colaborarea în 

rândul cursantilor în procesul de învățare. 

2: Tehnici creative - tehnici bazate pe joc - metode narative 

3: Jocurile special concepute au potențialul de a facilita colaborarea transformând dificultatea de 

a spune o poveste ca grup în provocarea jocului (Jackson, 2017). 

4: Tehnicile bazate pe scrierea creativă pot fi folosite ca un instrument de colaborare excelent 

pentru a face sarcinile de învățare unidirecționale, cum ar fi scrierea unui text, mai interactiv. Un 

bun exemplu în acest sens este un instrument numit Writing Buddy (Samuel & Matheas și 

Wardrip-Fruin, 2016), care își propune să preia rolul unui partener de scriere digital prin 

combinarea puterii software-ului de scriere şi a curiozității naturala a mediilor de joc redate. În 

acest joc, jucătorii creează și aranjează scene dramatice pentru a atinge obiective specifice. 

Aceste elemente dramatice sunt apoi îndeplinite prin atribuirea de acțiuni personajelor. În cele 

din urmă, jucătorii scriu proză și dialog pentru a da viață acestor acțiuni. Writing Buddy este 

conceput pentru a facilita procesul de creare prin sugestii bazate pe simularea personajului și 

structura povestirii. 

5: Un exemplu excelent de învățare creativă bazată pe joc este studiul lui David Jackson (2017) 

privind încurajarea creativității în scrierea de povești: Jackson a dezvoltat două jocuri bazate pe 

web care au format o platformă online Storyjacker (www.storyjacker.net). Cursanții cu scriere 

creativă au fost însărcinați să încerce două jocuri online diferite, Jocul 1 și Jocul 2, în grupuri mici 

de trei sau patru. Jocul 1 (Twisted) începe cu jucătorul 1 care primește o schiță narativă și alte 

indicii pentru a-l inspira să scrie o poveste. Jucătorul 1 tastează apoi începutul poveștii pe baza 

acestor indicii. La sfârșitul rândului său, el este instruit să adauge o complicație (o întorsătură) 

pentru următorul jucător, cum ar fi o schimbare de perspectivă. Următorul jucător (jucătorul 2) 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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trebuie să continue povestea și să reacționeze la întorsătură (adică să schimbe perspectiva din 

narațiune) înainte de a adăuga în sfârșit propria răsucire (de exemplu, Figura 2). Jocul continuă 

până când unul dintre jucători decide să facă următoarea mișcare pentru a încheia povestea. 

În Jocul 2 (Bambus), primul jucător primește sugestii inspiraționale pentru a începe o poveste. 

După rândul jucătorului unu, jucătorii doi și trei oferă continuări alternative ale poveștii. Jucătorul 

1 alege apoi o linie de complot și o aruncă pe cealaltă. Jucătorul 1 trebuie să continue linia de 

parcurs pe care a ales-o, iar jucătorul 2 își scrie alternativa. Câștigătorul acestei runde a doua 

este determinat de Jucătorul 3. Jucătorul 3 și Jucătorul 1 scriu în continuare, Jucătorul 2 alege și 

așa mai departe. Jocul continuă timp de zece runde până când autorii trebuie să termine scrisul 

poveștii. 

După faza de redactare, o selecție a poveștilor create în timpul testului Storyjacker a fost evaluată 

și comentată de un grup de experți format din patru cadre universitare de scriere creativă din 

institutele de învățământ superior (HEI) și doi profesioniști din industria literară. Evaluările și 

comentariile comisiei constituie baza pentru o analiză finală a valorii poveștilor produse de jocuri 

într-o școală superioară de scriere creativă. 

6: Literatura analizată sugerează că există multe utilizări potențiale pentru tehnicile de scriere 

creativă bazate pe narațiune la discipline umaniste / artistice. Cu toate acestea, există unele 

limitări ale aplicabilității lor într-un domeniu bazat pe STEM în care scrierea creativă ca metodă 

nu poate fi ușor încorporată în curriculum. Cu toate acestea, combinarea acestei abordări narative 

cu alte metode de îmbunătățire a creativității discutate în această revizuire (de exemplu, simulări 

de jocuri video, programare bloc etc.) poate deveni o practică pedagogică viabilă în educația 

adulților. 
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IV.2.10. Programarea cu blocuri de cod 

 

1: Codarea blocurilor (engl., blockcoding) implică utilizarea unui mediu de programare drag-and-

drop în care blocurile sunt coduri. 

2: Programare, codare, bloc, programare drag-and-drop 

3: Este o modalitate bună de a construi o bază pentru gândirea computațională prin reprezentări 

vizuale, spre deosebire de codificarea bazată pe text. Deși este o activitate de programare entry-

level, metoda este utilizată în dezvoltarea jocurilor în motoarele de joc populare cu presetări 

încorporate precum Unreal Engine sau Unity Engine. Blockcoding-ul, sau chiar programarea în 

ansamblu, contribuie la creativitate, gândire critică și abilități complexe de rezolvare a 

problemelor. 

4: Blockcodingul și programarea sunt metode bune și pot fi utilizate atât pentru copii, cât și pentru 

adulți. De exemplu, roboții LEGO Mindstorm sunt un bun exemplu de lecții de codare în bloc 
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pentru copii. Ei pot dezvolta idei diferite, cum ar fi o mașină care poate „vedea” și inversa pereții 

din fața ei, sau chiar un robot care poate rezolva cubul Rubik folosind senzori de lumină 

încorporați și algoritmi de rezolvare programate. Cu toate acestea, aceste instrumente sunt 

scumpe și multe școli nu au fonduri pentru a le achiziționa. În plus, este posibil ca profesorii să 

nu aibă cunoștințele necesare pentru a-i preda eficient. 

5: Cercetătorii educaționali au descoperit că instrumentele de programare bazate pe blocuri de 

cod sunt utilizate din ce în ce mai mult în cursurile introductive de liceu la specializările din 

domeniul informaticii. Aceste contexte sunt destul de diferite de publicul mai tânăr și de setările 

informale în care aceste instrumente sunt mai frecvent utilizate. Studenții au raportat că numeroși 

factori contribuie la facilitarea programării bazate pe blocuri, inclusiv descrierea limbajului natural 

al blocurilor, interacțiunea compoziției drag-and-drop și ușurința navigării în limbă. Cu toate 

acestea, studenții au citat și dezavantajele programării bazate pe blocuri comparativ cu abordarea 

tradițională bazată pe text, inclusiv o lipsă percepută de autenticitate și performanțe mai scăzute 

(Weintrop, Wilensky, 2015). 

6: Price și Barnes (2015) au examinat cea mai de bază caracteristică a mediilor de programare a 

blocurilor, interfața de blocuri și au comparat-o direct cu omologii săi bazate pe text pentru a 

vedea care dintre acestea a fost mai eficientă într-un context de programare pentru începători. 

Au descoperit că, deși interfața nu părea să afecteze atitudinile utilizatorilor sau percepea 

dificultățile, studenții care foloseau interfața de bloc au petrecut mai puțin timp în sarcină și au 

atins mai multe obiective ale activității în mai puțin timp, făcând ca programarea blocurilor să pară 

o alternativă reală la textul său - omologii pe bază. 

Pe baza acestor date de cercetare, prin urmare, putem emite ipoteza că programarea cu blocuri 

de cod în educația adulților este o „comandă rapidă viabilă” în comparație cu abordarea bazată 

pe text pentru predarea principiilor de bază ale programării. 
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IV.2.11. Experimentul de gândire 

 

1) Definiția conceptului 

 

Nașterea conceptului de experimente de gândire (engl., thought experiment) poate fi urmărită 

înapoi în timp până în anul 1883. Experimentul de gândire și modelele, în special modelele de 

gândire de aplicare, la nivelul teoretic al cunoștințelor științifice sunt adesea asociate cu o anumită 

procedură de cercetare. În experimentul de gândire, imaginația este un instrument de cunoaștere. 
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Participanții explorează consecințele unei situații imaginare. Într-un sens, un experiment de 

gândire nu este altceva decât procesul de creare a modelelor teoretice și de gândire cu ele. Este 

foarte frecvent în istoria științei, deoarece atrage atenția asupra părții experimentale, practice a 

științei, fără a pierde contactul strâns cu teoriile. 

Experimentele de gândire apar și în majoritatea disciplinelor filosofice. Investigația lor filosofică 

depășește astfel întrebările mai restrânse ale filosofiei științei și devine o metafilosofie în sensul 

că prin ele putem învăța lucruri noi despre metodele și procedurile filozofiei. 

Mai multe informatii: 

● Galileo: argumente și dovezi matematice. Európa, 1986. 

● Galileo: Dialoguri. Európa, 1959. 

● Márta Fehér: „Erorile modelului lui Galileo”. Világosság 1998/1. 

● Horowitz, Massey (eds.): Experimente de gândire în știință și filozofie. Rowman și Littlefield, 

1991. 

● Eu. Lakatos: Dovezi și infirmări. Typotex, 1998. 

 

2) Tipologia experimentelor de gândire: 

Există experimente de gândire factuale, conceptuale și evaluative. 

Trebuie remarcat faptul că nu există un acord complet în literatura de specialitate cu privire la 

distincția și clasificarea principalelor tipuri de experimente de gândire. 

 

3) Prezentarea particularităților metodei 

 

Principalele operații ale experimentului de gândire: 

● Crearea unui model teoretic bazat pe reguli definite. 

● crearea condițiilor ideale pentru model pe baza acelorași reguli 

● modificări deliberate și planificate și combinații de condiții și efectul acestora asupra modelului 
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● aplicarea conștientă și exactă a legilor obiective și utilizarea faptelor stabilite în știință în toate 

etapele experimentului gândit, care exclude arbitrariul complet și fantezia nefondată. 

 

4) Avantaje și dezavantaje 

Avantaje: 

● deși de multe ori nu este posibil să se realizeze un experiment real, experimentele de gândire 

pot fi folosite pentru a obține experiențe unice ; 

● dezvoltă creativitatea prin cartografierea situațiilor și crearea unora noi ; 

● dezvoltă logica, recunoscând corelațiile și relațiile, urmând procesul logic, dezvoltă atenția și 

raționamentul ; 

● prin efectul său motivant, este ușor să îi implicați pe participanți în experiment, în situația 

jocului ; 

● dezvoltă comunicarea legată de situația jocului ; 

● poate îmbunătăți gestionarea conflictelor datorită perspectivelor diferite; 

● participanții învață să pună întrebări care să avanseze studiul; 

● participanții pot vedea, crea și experimenta situații noi, nefamiliare, toate în condiții de siguranță 

- care dezvoltă simultan deschidere și circumspecție; 

● noi comportamente pot fi învățate în timpul experimentului ; 

● nevoia de echipamente și materiale este redusă. 

 

Dezavantaje: 

● momentul experimentelor de gândire poate fi de câteva ore, dar acesta este și un avantaj, 

deoarece menține atenția mai mult timp, inspiră participanții 

● poate fi folosit de vorbitori din aceeași limbă 

 

5) Exemplu de utilizare în educația adulților. 
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Experimentul de gândire poate fi aplicat pe scară largă, de exemplu, în educație și în cercetarea 

școlară. Utilizarea acestei metode în educație promovează dezvoltarea gândirii, creativității și 

rezolvării problemelor participanților. 

În experimentul de gândire, participanții încep prin a prezenta problema și a pune întrebări. 

Întrebările corecte fac procesul eficient și eficace.  

Aplicarea experimentelor de gândire în educația adulților: 

Experimentele de gândire sunt folosite în domeniul eticii, filozofiei și fizicii. În plus, această 

metodă este excelentă pentru dezvoltarea următoarelor abilități: 

Rezolvarea problemelor: în timpul experimentului de gândire, perspectivele și ideile apar prin 

conversație, inspirându-se și influențându-se reciproc și pe baza cărora participanții găsesc 

împreună o soluție. 

Detectarea erorilor și analiza riscurilor: pe baza modelului teoretic, erorile și riscurile pe care 

participanții la instruire nu le pot întâlni în viața reală pot fi explorate și învățate. În acest fel, 

abilitățile de rezolvare a problemelor și creativitatea pot fi dezvoltate. 

Responsabilitate: în experimentele de gândire există nenumărate situații care nu apar sau doar 

rareori apar în viața de zi cu zi. Cu toate acestea, trăirea acestor situații în experimente gândite 

oferă posibilitatea de a-și asuma responsabilitatea și astfel de a câștiga noi experiențe. 

 

6) Rezumat, concluzii 

Experimentele de gândire sunt extrem de utile pentru a clarifica unele probleme. Avantajul 

experimentului de gândire față de experimentul realist este că permite eliminarea unei 

circumstanțe secundare irelevante pentru cercetare. Punând o serie de întrebări, participanții pot 

obține noi informații. Deși experimentele de gândire sunt un instrument foarte util și de dezvoltare, 

ele sunt utilizate în puține contexte din învățământ. 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf


                                                         
 

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult 
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023 

 

157 
 

Cu toate acestea, utilizarea acestei metode în educație promovează dezvoltarea gândirii, 

creativității, conștientizării situației, comunicării și abilităților de rezolvare a problemelor 

participanților.  

În timpul experimentelor de gândire, participanții nu numai că pot învăța noi gânduri și 

perspective, dar au și posibilitatea de a vedea singuri cum gândesc și cum funcționează mintea 

lor. În experimente, ei pot vedea cum gândesc, cum, din ce și pe ce bază raționează. Având în 

vedere că creativitatea este aranjarea ideilor și gândurilor disponibile oamenilor în moduri unice, 

o perspectivă asupra modului în care funcționează gândirea și intelectul este foarte importantă în 

acest proces. 

 

 

 

IV.2.12. Jocuri de societate şi jocuri de strategie cu mecanică de joc unică. Familia de 

produse Castle of Mind 

 

1. Definiția conceptului 

 

Jocurile de societate de strategie sunt ramura jocurilor de societate care se concentrează pe o 

strategie pe parcursul jocului, iar alegerea celei mai potrivite strategii duce la victorie. 

Familia de produse Castle Of Mind este o serie de jocuri bazate pe un motor unic (motor COM). 

Dezvoltarea motorului unic și dezvoltarea jocurilor sunt legate de numele Balázs Török-Szabó. 

Scopul creatorului a fost să dezvolte jocuri care să poată stimula gândirea și abilitățile legate de 

gândire ale jucătorilor într-un mod complex în timpul jocului. 

 

2. Tipologie 

Tipuri de jocuri de strategie: 

● pentru doi sau mai mulți jucători 

● conceput pentru copii și / sau adulți 
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● tematică sau abstractă 

În consecință, au fost produse sau sunt în curs de pregătire mai multe versiuni ale familiei de 

produse Castle Of Mind: 

● rezumat pentru doi jucători 

● tematică pentru copii 

● versiunea pentru patru jucători 

● versiunea de familie 

 

3. Prezentarea caracteristicilor speciale ale metodei 

Jocurile din familia de produse COM simulează modul în care funcționează gândirea. Motorul lor 

este nou, astfel încât modelele din alte jocuri (șah, moară sau orice alt joc) nu pot fi utilizate. 

Regulile sunt simple și ușor de învățat. 

Jocul de bază poate fi jucat de două persoane sau două echipe. Ambii jucători au propriile lor 

piese, pe care le puteți muta conform regulilor. O caracteristică unică a fiecărei versiuni a jocului 

este că lovitura nu are loc niciodată acolo unde piesele sunt mutate - astfel jocul te poate învăța 

că efectul unei acțiuni nu are loc întotdeauna direct la locul acțiunii. Pentru a câștiga, jucătorii 

trebuie să urmărească toată planşa de joc și să fie foarte atenți. 

Jocul nu conține niciun factor aleator, rezultatul este în întregime în mâinile jucătorului și oferă o 

opțiune de redare nesfârșită. 

Un element important este, de asemenea, faptul că jucătorii înșiși pot decide ce figură și culoare 

le acordă mai multă importanță și valoare - și pot schimba acest lucru spontan în orice moment. 

Versiunea abstractă a jocului a câștigat premiul Country Game Play Day Special Award în 2019 

și Premiul publicului la categoria Joc de societate pentru familie. 
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4. Avantaje și dezavantaje 

Avantaje: 

● Următoarele abilități pot fi dezvoltate folosind jocul: 

○ Capacitatea de organizare (recunoașterea relației elementelor, aranjarea elementelor într-un 

sistem, recunoașterea unui sistem). 

○ Combinarea abilității (stabilirea de relații bazate pe regularități). 

○ Capacitate de conversie (efectuarea de schimburi între sisteme) 

○ Abilitate predictivă (abilitatea de a „prevedea”: luați în considerare următorii pași posibili, luați 

în considerare diferențele și asemănările acestor pași) 

○ Abilitate logică (tragerea concluziilor, stabilirea regulilor) 

Abilități de comunicare 

Creativitate 

○ Gândire strategică (planificarea acțiunilor pe termen lung) 

○ Concentrare (menținerea atenției, concentrarea). 

○ Viziune spațială (recunoașterea obiectelor și a locației spațiale a observatorului) 

○ Gândire critică (gândire multifactorială, complexă). 

● Jocul este în primul rând pentru două persoane, dar poate fi jucat și în echipe, sporind 

activitatea și implicarea în joc 

● Necesită investiții financiare reduse 

● Jocul poate fi implementat și online 

Dezavantaje: 

● Versiunea abstractă a jocului de masă Castle of Mind este dificil de jucat pentru persoanele 

daltoniste 

● Versiunea abstractă a COM necesită lucrări suplimentare pentru un număr mai mare de oameni 

(organizarea turneelor, monitorizarea efectelor etc.) 
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5. Un exemplu de utilizare în educația adulților 

În educația adulților, jocul a fost folosit ca parte a unui antrenament pentru consolidarea echipei 

și dezvoltarea competențelor. După o scurtă introducere a regulilor, participanții au jucat jocul 

între 1-6 ore pe zi în timpul antrenamentului practic. 

Pentru adulții în care dezvoltarea jocurilor a făcut parte din antrenament, participanții s-au jucat 

între ei timp de 1-2 ore pe zi timp de 2-3 zile pe săptămână. În această perioadă au fost 

înregistrate rezultatele fiecărui joc. Evaluarea abilităților a avut loc atât înainte, cât și după 

antrenament. Cercetarea a arătat că abilitățile măsurate au arătat dezvoltarea legată de joc în 

majoritatea cazurilor. 

Alte utilizări: 

● La Academia Fontanus în educația adulților cu 150 de persoane. 

● În toamna anului 2019, în rândul studenților la afaceri din Colegiul Budapestei, specializați în 

educație fizică și recreere, implicând 50 de persoane. 

● „Vino să te joci! - COM la toate școlile” pentru educația cursantilor de 8-16 ani în școlile 

maghiare și transfrontaliere, ca instrument de dezvoltare și ajutor pedagogic. (de exemplu, Liceul 

profesional pentru economie BGSZC Pesterzsébet, Liceul profesional pentru informatică BMSZC 

János Neumann). 

● În cadrul formatorilor de echipe (de ex. Departamentul Juridic, Codificare și Coordonare al 

Biroului Primului Ministru). 

6. Concluzii 

Regulile jocului sunt simple și rapid de învățat. Jocul poate fi jucat de două sau mai multe 

persoane, respectând regulile date. Jocul poate fi folosit pentru a dezvolta o serie de abilități și 

competențe care sunt utile în lumea de astăzi (înțelegerea sistemelor complexe, planificarea, 

luarea deciziilor, creativitatea, gândirea critică). Aceste abilități sunt așa-numitele „abilități ușoare” 

(engl. soft skills) care se așteaptă să fie dezvoltate atât la copii, cât și la adulți. O atenție deosebită 

este gândirea critică, care presupune utilizarea coerentă a unei game de abilități, inclusiv procesul 
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de culegere a experienței, filtrare, examinare și interogare a informațiilor primite, luarea deciziilor 

și creativitate. 

Membrii familiei de produse Castle of Mind dezvoltă nu numai abilitățile legate de munca creativă, 

observație și logică, care sunt pietrele de temelie ale științei, dar fac și gândirea și posibilitatea 

gândirii creative atractive ca un joc popular. 

 

 

IV.2.13. Jocuri de mișcare fizico-mentală 

 

1) Definiția conceptului 

 

Jocurile fizico-mentale (în continuare jocurile FM) sunt jocuri de dezvoltare a mișcării individuale 

și de grup care dezvoltă abilități mentale (raționament, gândire strategică, abilități de variație, 

creativitate etc.) pe lângă condiționarea fizică. 

Jocurile FM reprezintă o direcție de dezvoltare a Centrului de cercetare și educație metodologică 

științifică Fontanus. Jocurile au fost compilate de echipa de cercetare Fontanus condusă de 

Balázs Török-Szabó. Metodele folosite în domeniul mișcării sunt rezultatul multor ani de muncă 

în echipă și cercetare de către sportivi, profesori, antrenori și specialiști. Toate formele de mișcare 

au fost dezvoltate în colaborare cu specialiști în reabilitare musculo-scheletică, antrenori, 

specialişti de timp liber și educatori. Din 2014, testele au fost efectuate de către membrii echipei 

de cercetare cu colaborarea dr. Éva Bajzik, specialist în reabilitarea musculo-scheletală și a altor 

persoane implicate în teste. 

 

2) Tipologie 

 

Putem vorbi despre tipurile de jocuri FM pe baza următoarelor diferențe: 
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● după număr: jucat individual sau ca echipă. 

● după durată: pentru un anumit timp sau până la finalizarea unei anumite sarcini 

● după nevoia de echipament: cu sau fără echipament (de exemplu, mingea) 

● prin mișcare: conține unul sau mai multe tipuri de mișcare (de exemplu: numai rulare) 

● după temă: tema jocului 

 

3) Prezentarea particularităților metodei 

● Cercetarea s-a axat pe dezvoltarea metodelor de dezvoltare mentală care pot fi realizate 

individual și în echipe, precum și activități cu exerciții fizice. Dezvoltarea a început cu rezultatele 

cercetărilor anterioare, conform cărora structura anatomică a corpului este încă pregătită pentru 

aceleași sarcini care erau necesare pentru supraviețuire cu mii de ani în urmă, în timpurile 

preistorice: câteva ore de mișcare pe zi, utilizarea intensă a forței fizice și munca eficientă chiar 

și în condiții dificile. 

● Executarea mișcărilor necesită un sistem nervos complex și bine construit. Cu cât mișcările pe 

care le poate efectua un corp sunt mai complexe, cu atât sistemul său nervos este mai avansat. 

Sistemul nervos al vertebratelor și, prin urmare, sistemul nervos al oamenilor, este centralizat. 

Aceasta înseamnă că s-a format un centru de neuroni interconectați cu densitate mare. Acest 

lucru creează un sistem receptiv, extrem de eficient și adaptabil, care se poate adapta pe un 

spectru extrem de larg bazat pe informațiile primite și experiența din trecut. 

● Formarea creierului se datorează faptului că numai controlul central avansat poate executa, 

coordona și controla mișcări mai complexe. Conform acestei abordări, creierul poate fi considerat 

ca parte a sistemului locomotor. Conform unei alte abordări, experiența însăși nu poate apărea 

decât prin mișcare. 

● Bazându-se pe toate acestea, exercițiile fizice ludice de dezvoltare au fost compilate pentru a 

dezvolta eficient corpul, creierul și nivelurile fizice și mentale ale individului în mișcare. 
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● Experimentele au arătat că dezvoltarea fizico-spirituală și mentală poate fi pusă în mișcare prin 

experiențe specifice, prin înțelegerea acelor experiențe și prin înțelegerea conexiunilor făcute în 

timpul sportului, exercițiilor și jocurilor de mișcare. Pe lângă dezvoltarea abilităților și deprinderilor 

fizice, cum ar fi forța, viteza și rezistența, pot fi dezvoltate gândirea strategică, conștientizarea 

situației, abilitățile de rezolvare a problemelor și multe alte abilități și deprinderi. 

● În plus, chiar și în contextul mișcării fizice, cercetările arată că abilitățile care pot fi dobândite în 

majoritatea școlilor pot fi învățate mult mai eficient dacă pot fi combinate cu experiențe fizice 

practice. Selectarea mișcărilor și experiențelor potrivite și combinarea acestora cu părțile mentale 

pot deveni metode care funcționează bine pentru dobândirea și dezvoltarea abilităților de bază în 

practică. 

Aplicarea metodei: 

● Descrierea regulii (descrierea câmpului / benzii, țintei, executării corecte a mișcărilor etc.). 

● Formarea echipelor (luând în considerare abilitățile individuale și numărul de jucători). 

● Proiectarea pistei, pregătirea echipamentului, prezentarea acestuia. 

● Încălzire 

● Repetiție (evidențierea celor mai critice puncte, prezentarea și corectarea executării exercițiilor). 

● Joc (control continuu, corectare, scor). 

● Sfârșitul jocului (stretching) 

● Evaluarea, schimbul de experiențe (înțelegere). 

 

4) Avantaje și dezavantaje 

 

Avantaje: 

● poate fi utilizat la orice vârstă începând cu vârsta de 3 ani 

● poate fi utilizat de vorbitori de limbi diferite 

● regulile pot fi ușor modificate și variate (în funcție de numărul de persoane, vârstă, circumstanțe) 
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● poate fi utilizat în aer liber sau în interior 

● necesită investiții financiare reduse 

● poate fi ușor încorporat în orice antrenament 

● aplicabilitate largă (de la oameni obișnuiți la sportivi de elită) 

● dezvoltarea comună a abilităților fizice și mentale 

● menținerea sănătății 

● poate fi folosit și în reabilitare 

● este, de asemenea, excelent pentru team building 

● jocurile online populare pot fi convertite în jocuri offline 

● jocurile sunt fără contact, această regulă minimizează simultan riscul de rănire și promovează 

dezvoltarea gândirii și creativității 

 

Dezavantaje: 

● cerințe de echipament pentru terenul de joc, înființarea și distincția echipelor. 

● parțial accesibil persoanelor cu mobilitate limitată. 

 

5) Exemplu de utilizare în educația adulților. 

 

● Jocurile legate de sport și mișcare sunt o parte esențială a curriculum-ului educației adulților 

Fontanus Academy. 

● Colegiul din Szeged a folosit unul dintre tipurile individuale de FM timp de 4 semestre (2 ore pe 

săptămână). 

● FM-urile (individuale / de grup) au fost, de asemenea, utilizate în afaceri, formare internă și 

formatori de echipă. (de ex. Balabit Europe Ltd, INU Ltd). 
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● Ca parte a organizației Game Over, sute de oameni au jucat versiunea offline a jocurilor pe 

computer (https://sportoljma.hu/sportkozossegek/game-over-gyere-ki-a-valosagba-

O21SMQxjWqbe) 

● În 2019, printre studenții cursului Educație fizică și agrement de la Colegiul de economie din 

Budapesta, cu 90 de persoane. 

 

6) Rezumat, concluzii 

 

● Performanța mișcărilor recreative și sportive necesită ca funcția de control a sistemului nervos, 

conexiunile neuronale și conexiunile neuromusculare să funcționeze eficient și bine. În același 

timp, cercetările de la centrul Fontanus demonstrează că jocurile bazate pe mișcare depășesc cu 

mult dezvoltarea mișcării și, atunci când sunt utilizate în mod adecvat, sunt utile și pentru 

dezvoltarea mentală. 

● Toate jocurile fizico-mentale dezvoltate de Fontanus sunt fără contact, adică nu este permis 

contactul fizic direct. Pe de o parte, acest lucru minimizează riscul de rănire fizică. Pe de altă 

parte, excluderea anumitor posibilități fizice din joc forțează dezvoltarea abilităților mentale: 

conștientizarea situației, recunoașterea posibilităților, cooperarea, utilizarea puterii și a puterii 

ideale și accentul pus pe tactică și alte elemente și abilități de joc. 

● La maturitate, jocul se schimbă din ce în ce mai mult de la cel fizic la cel mental, devenind mai 

importantă dezvoltarea instinctivă a abilităților cognitive. În loc de conexiunile dintre creier, nervi 

și mușchi, accentul se pune pe dezvoltarea conexiunilor care leagă diferite zone ale creierului: 

logică, memorie și dezvoltare perceptivă, iar accentul este pus pe jocurile care le dezvoltă. 

● În învățarea adulților, există o nouă oportunitate interesantă în dezvoltarea simultană a 

abilităților mentale și fizice și, în același timp, efectul de dezvoltare este mai eficient. 
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● În educația adulților, dezvoltării abilităților fizice nu i se acordă, in general, atât de multă atenție, 

deşi eficacitatea dezvoltării mentale poate fi sporită prin exerciții fizice, iar transferul de cunoștințe 

este, de asemenea, mai distractiv. 

 

IV.2.14. Cartea tematică 

 

1) Definiția conceptului 

 

Cartea tematică este o dezvoltare a Centrului de cercetare și educație metodologică științifică 

Fontanus. Jocul a fost dezvoltat de echipa de cercetare Fontanus condusă de Balázs Török-

Szabó. Testele au fost efectuate în 2017 de către membrii echipei de cercetare, dr. Sándor 

Laczkó, conferențiar la Facultatea de Filosofie a Colegiului din Szeged, și de persoanele implicate 

în teste. 

Cartea tematică este un joc de cărți în care cărțile, care conțin în esență cuvinte și perechi de 

cuvinte, specifică subiectele, iar jocul se desfășoară în jurul semnificației și contextului cuvintelor 

și perechilor de cuvinte, de obicei verbal. 

 

2) Tipologie 

Cartea tematică din joc poate conține o serie de concepte sau termeni folosiți într-o disciplină. 

Acestea includ filozofie, anatomie, sport și exerciții fizice, istorie, dar jocul poate fi, de asemenea, 

construit în jurul unei game de alte subiecte specifice sau populare. 

 

3) Prezentarea particularităților metodei 

În jocul filozofic cartea tematică, jucătorii se angajează în dialoguri despre o varietate de 

subiecte filosofice, învățând să argumenteze, să respingă, să pună întrebări, să ia atitudine, să 

clarifice concepte și să facă legături logice. 
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Jocul se bazează pe un pachet de cărți din care următorul jucător extrage o carte. Fiecare carte 

conține o pereche de concepte. Odată ce jucătorul a extras o carte, trebuie să încerce să 

conecteze cele două concepte în funcție de o anumită regularitate. Aceasta poate fi o corelație 

sau o conexiune logică, dar jucătorul poate susține, de asemenea, că cele două concepte nu au 

nicio legătură una cu cealaltă. Ceilalți jucători care nu sunt de acord cu această afirmație își vor 

spune poziția. Jucătorul cu cartea alege unul dintre candidați și apoi încearcă să-l convingă pe 

candidat de poziția sa cu argumente. 

În această parte a jocului, toate dispozitivele retorice sunt permise. Jucătorii se pot întreba 

reciproc, pot argumenta, infirma și așa mai departe. Dacă jucătorul cu cartea își convinge 

provocatorii, poate extrage o altă carte și obține puncte. 

 

4) Avantaje și dezavantaje 

Avantaje: 

● participanții interacționează între ei și se conectează prin conversație. 

● dezvoltă tehnici de comunicare, de raționament 

● dezvoltă logica și raționamentul 

● dezvoltă creativitatea 

● ajută la învățarea semnificației conceptelor, la realizarea conexiunilor 

● atât teoria, cât și practica sunt accentuate în timpul jocului 

● timpul de redare este flexibil 

● necesită investiții financiare reduse 

 

Dezavantaje: 

● este posibil ca participanții să nu fie familiarizați cu semnificația reală a unui termen (acest lucru 

este reglementat de reguli) 

● poate fi utilizat de vorbitori din aceeași limbă 
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5) Exemplu de utilizare în educația adulților. 

Utilizarea cărții tematice este o parte esențială a curriculumului educației adulților la Academia 

Fontanus. 

● Academia Fontanus îl folosește în cursurile sale de educație pentru adulți în filozofie, 

comunicare și argumentare, la care participă aproape 250 de persoane. 

● În cadrul programului comun de formare al Fontanus și al Colegiului de Poliție din Szeged, la 

care au participat 50 de persoane. 

● În cursurile de comunicare ale Centrului Fontanus. 

● În cursurile special concepute pentru avocații Centrului Fontanus. 

 

6) Rezumat, concluzii 

Jocurile de cărți tematice vizează dobândirea de cunoștințe de bază despre diverse discipline 

(chimie, biologie, istorie, filosofie etc.) într-un mod distractiv. Jocurile te învață să recunoști și să 

aplici elementele de bază ale unui câmp și conexiunile sale. 

Jucătorii desenează cărți cu diferite cuvinte și perechi de cuvinte. Fiecare jucător este în joc atâta 

timp cât este capabil să-și apere punctul de vedere cu privire la termenii de pe carte și la ce 

înseamnă (și chiar relația dintre mai mulți termeni la nivelurile ulterioare). Jocul poate fi jucat la 

mai multe niveluri de dificultate, asigurând o progresie continuă și treptată. 

Esența jocului este procesul și conversațiile în care jucătorii încearcă să se convingă, să infirme 

sau să se înțeleagă. Subiectele au fost compuse în așa fel încât să poată fi aplicate problemelor 

reale. În acest fel, jocul abordează teoria dintr-un punct de vedere practic, astfel încât cunoștințele 

dobândite prin joc să fie și cunoștințe practice. 
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IV.2.15. Cinci condiții - o metodă unică dezvoltată la Centrul Fontanus   

 

Definiția conceptului 

 

„CINCI CONDIȚII - 5 condiții esențiale pentru dezvoltare” a fost dezvoltat de Centrul de 

cercetare și educație metodologică științifică Fontanus. Condițiile de bază au fost compilate de 

filosoful Balázs Török-Szabó după 5 ani de cercetări. Cercetarea și testele au fost efectuate cu 

participarea membrilor echipei de cercetare și a celor aproape 500 de persoane care au contribuit 

la teste. Rezultatele sunt rezumate în publicația lui Balázs Török-Szabó intitulată The 

Development Practice. 

Cele cinci condiții de bază sunt suma factorilor necesari dezvoltării, fără de care 

dezvoltarea nu poate avea loc. Cele cinci condiții de bază sunt: 

● atenție, 

● tensiune, 

● instrumente, 

● munca, 

● mod nou/cale nouă. 

Este necesar să se aplice toate aceste condiții împreună. Niciuna dintre condiții nu este 

primară, toate sunt la fel de importante și se bazează reciproc. 

2) Tipologie 

Nu se aplică. 

3) Prezentarea specificului metodei 

În practică, metoda face ca procesul și continuitatea dezvoltării să fie recunoscute și 

controlabile, astfel încât etapele individuale să poată fi identificate și, de asemenea, ajută la 

înaintarea în cazul unui blocaj de trafic. Prin dezvoltare înțelegem schimbarea conștientă prin 

care o persoană este capabilă să creeze creativ în timp ce își manifestă și exprimă unicitatea. 

Metoda se bazează pe încredere în sine și în ordine. 
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În practică, poate fi aplicat pentru a verifica dacă fiecare dintre cele cinci condiții de bază 

este prezentă în acțiunile noastre și, dacă nu, pentru a afla care dintre ele lipsește şi la care putem 

fi atenți. În acest fel, ne putem avansa continuu dezvoltarea. 

Esența metodei este menținerea motivației în mod independent și promovarea creației și 

creativității continue. 

4) Avantaje și dezavantaje 

Avantaje: 

● cerințele de bază pot fi aplicate independent 

● nu necesită investiții financiare sau active 

● continuitatea dezvoltării este durabilă și poate fi controlată de aceasta 

● continuitatea motivației este durabilă 

● dezvoltă atenția, gândirea, văzând conexiuni 

● dezvoltă creativitatea având în vedere noi posibilități 

● poate fi aplicat continuu 

Dezavantaje: 

● nu există dezavantaje cunoscute 

 

5) Exemplu de utilizare în educația adulților 

Aplicarea a CINCI CONDIȚII, exemple: 

● În sesiunile de educație a adulților la Academia Fontanus, la care au participat 250 de 

persoane. 

● În sesiunile de instruire pentru educatorii Fontanus și alți adulți, la care au participat 100 

de persoane. 

Experiența practică: 

Deja în educația adulților în sine întâlnim o serie de probleme care pot fi înțelese prin 

metodă. Acestea sunt de obicei faptul că instruirea în sine este percepută ca fiind coercitivă, că 
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nu există motivație pentru formare sau că programa, a cărei achiziție este scopul formării, nu 

prezintă niciun interes pentru cursant. 

Aplicarea metodei este, de asemenea, excelentă pentru a înțelege aceste situații. În plus, 

prin aplicarea metodei, stagiarul poate obține informații despre unicitatea și creativitatea sa. 

Aplicarea practică a metodei este continuă. În timpul antrenamentului, participanții învață 

pilonii de bază ai metodei și cele cinci condiții de bază. Ei sunt apoi capabili să caute în mod activ 

noi posibilități, folosind instrumentele și munca pentru a acorda atenție și recunoaște punctele de 

tensiune. Toate acestea dezvoltă gândirea și creativitatea. 

6) Rezumat, concluzii 

Înțelegerea modelului de dezvoltare în contextul celor cinci cerințe de bază și a cerințelor 

de bază în sine este utilă pentru a ne menține în permanență motivația de a acționa și de a fi 

creativi în practică. Cu ajutorul lor putem verifica dacă ne dezvoltăm și dacă avem probleme (ex. 

epuizare, stres, situații de viață percepute ca constrângeri) putem afla în ce moment suntem 

blocați - și putem găsi, de asemenea, răspunsuri cu privire la modul de a merge mai departe în 

aceste puncte. Este important să fim conștienți de faptul că condițiile se construiesc reciproc, 

fiecare fiind necesară pentru dezvoltare, niciuna dintre ele nu poate fi ocolită, împreună formează 

un sistem coerent, întreg. 

 

 

IV.2.16. Învățare bazată pe joc de cărți 

 

1. Jocurile de cărți sunt jocuri simple pe care profesorii le pot încorpora cu ușurință în 

clasă, deoarece profesorii sunt obișnuiți cu aceste tipuri de jocuri. În ceea ce privește 

perspectivele de învățare, jocurile de cărți îmbunătățesc abilitățile de comunicare și promovează 

învățarea activă prin interacțiunea cu alți jucători. 

2. jocuri de cărți, învățare bazată pe joc 
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3. Există diferite tipuri de cărți care pot fi folosite pentru învățare, cum ar fi carduri cu 

activități de învățare de bază, cărți motivaționale, cărți de provocare (pentru a ajuta cursanții să 

își clarifice ideile non-științifice), cărți de schele, cărți joker și cărți cu informații despre joc. 

Jocurile de cărți îi ajută pe cursanti să învețe diferite subiecte și sunt ideale ca activitate 

de grup la sfârșitul unei unități de lucru pentru a consolida achizițiile cursantilor. 

4. Beneficiile jocului de cărți în procesul de învățare sunt implicarea și motivația mai mare 

a cursantilor, oferă un mod relaxat și fericit de învățare, promovând astfel bucuria învățării; o mai 

bună păstrare a conceptelor de predare, acestea pot fi utilizate cu copii și adulți. Cu toate acestea, 

necesită o pregătire extinsă, profesorii se pot simți nepregeătiți pe deplin pentru acest tip de 

predare, cursanții ar putea să nu perceapă jocurile ca predare serioasă. 

5. Jocurile de cărți pot fi folosite pentru a îmbunătăți componentele lingvistice ale 

cursantilor (vocabular și gramatică) și pentru a-i ajuta să scrie propoziții mai bune. De exemplu, 

putem folosi un set de cărți de cuvinte care se potrivesc cu patru subiecte de jocuri, cum ar fi 

sinonime, antonime, comparație și formare de propoziții. Principiul învățării repetate îi ajută pe 

jucători să recunoască mai bine cuvintele. Adică, cu cât joacă mai des jocuri de cărți de cuvinte, 

cu atât obțin rezultatele dorite. Gândirea aprofundată și rapidă ajută jucătorii să consolideze 

cuvintele și tiparele gramaticale. Jocurile de cărți pot fi folosite pentru a testa abilitățile de limbă 

și ortografie, de exemplu, scara de cuvinte - începe cu două cuvinte, unul la început, celălalt la 

sfârșit. Jucătorii trebuie să găsească un șir de alte cuvinte pentru a se alătura celor două. 

6. Jocurile de cărți sporesc implicarea și motivația cursantilor de a învăța. De asemenea, 

promovează experiențe de învățare sociale, bogate și constructive. Și cel mai important, sunt un 

mod relaxat și distractiv de a învăța. 
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IV.2.17. Storyboarding 

 

1. Un storyboard este un format de scriere, de obicei o serie de pătrate (sau dreptunghiuri, cercuri 

sau alte forme) aranjate într-o ordine logică. În fiecare casetă sau cadru, scriitorul poate insera 

informații, imagini, simboluri sau text. 

Storyboarding-ul este similar cu studenții care își afişează gândurile pe un perete în timp ce 

lucrează la un proiect sau rezolvă o problemă. Storyboard-urile pot ajuta la planificare, 

brainstorming, comunicare și organizare. Această metodă permite cursantilor să vadă legăturile 

dintre modul în care o idee se raportează la alta și modul în care piesele se unesc. Odată ce 

ideile curg, cursanții se scufundă în problemă și colaborează cu alte idei. 

Storyboarding-ul este un proces dezvoltat pentru a încuraja cursanții să utilizeze emisfera dreaptă 

a creierului (creativă) și emisfera stângă a creierului (critică) pentru a formula idei în fața unui 

grup și apoi a lua în considerare aceste idei în mod critic (Lottier, 1986). 

2. storyboarding, storyboards 

3. Creați scenarii în grupuri mici și apoi discutați conținutul care a apărut din discuție cu întregul 

grup. Puteți folosi o placă de plută sau o suprafață similară pentru a lipi cărțile index sau puteți 

utiliza post-it-uri pe o tablă albă. Începeți cu un set de cărți tematice și plasați un titlu sub fiecare 

carte index pentru puncte generale, categorii etc. Mai jos, plasați cărți cu subtitluri care conțin idei 

și detalii care susțin titlurile. În timpul unei sesiuni de storyboard, luați în considerare toate ideile 

relevante, indiferent cât de impracticabile ar părea. 

4. storyboard-ul îi ajută pe cursanti să vadă diferite aspecte. Cursanții își pot împărtăși 

cunoștințele, experiențele și gândurile cu ceilalți și au posibilitatea de a-și auzi vocile. 

Storyboarding-ul încurajează munca în echipă. Această metodă este o experiență de învățare 

valoroasă pentru cursanți, dar poate fi intensă din punct de vedere al personalului și al timpului și 

trebuie să se acorde atenție creării unui climat de încredere și siguranță. 
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5. storyboarding-ul poate fi utilizat în educația adulților pentru a promova gândirea creativă, critică 

și reflecția mai profundă asupra diverselor subiecte. De exemplu, poate fi folosit și pentru a învăța 

o limbă străină. Această metodă îi poate ajuta să devină mai implicați și să depășească anxietatea 

lingvistică. O activitate de storyboard poate fi utilizată ca reprezentare grafică a unei povești sub 

formă de imagini, dialog și narațiune. În timp ce creează un storyboard, cursanții se ascultă și 

vorbesc între ei, citesc și scriu în limba țintă. 

Metoda storyboard poate fi utilizată pentru o varietate de subiecte. În cursurile de fizică, acestea 

sunt folosite pentru a ilustra diferite teorii, iar profesorii de istorie folosesc storyboard-uri pentru a 

ajuta cursanții să-și amintească detaliile evenimentelor importante și să le plaseze pe o 

cronologie. Sunt excelente pentru orice disciplină de învățământ în care studenții trebuie să 

memoreze proceduri pas cu pas sau să vizualizeze idei foarte conceptuale, cum ar fi științele 

vieții sau ingineria computerelor. 

6. storyboarding-ul este o metodă de învățare colaborativă care încurajează creativitatea 

cursantilor, gândirea critică și reflecția. Este un instrument excelent de învățare care îi poate ajuta 

pe cursanti să memoreze diferite procese sau să vizualizeze idei. Poate ajuta profesorii să 

comunice rapid cursantilor lor idei complexe. Poate fi de mare ajutor atunci când scrieți un eseu, 

susțineți o prezentare orală sau conturați o poveste. 

 

 

IV.2.18. Schițarea ideilor  

 

1. schițarea ideilor (engl., brain-sketching) este utilizată pentru a rezolva o anumită problemă. 

Schițarea ideilor este o tehnică de generare a ideilor bazată pe doodling sau desen. Cursanții își 

schițează ideile individual și apoi transmit schițele rezultate vecinilor lor. 

2. schițarea ideilor 
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3. cursanții stau într-un grup de 6-8 în jurul unei mese sau în cerc. Întrebările sau problemele ar 

trebui să fie bine explicate și înțelese de fiecare participant. Fiecare participant completează în 

mod privat una sau mai multe schițe și transmite schița persoanei din dreapta lor când a terminat 

sau când a trecut o scurtă perioadă de timp. Participanții dezvoltă sau comentează schițele care 

le sunt transmise sau le folosesc ca inspirație pentru schițe noi care sunt transmise și ele. 

4. Este un mod interactiv și distractiv de a învăța. Schițarea de idei încurajează cursanții să fie 

creativi și imaginativi. Cursanții învață unii de la alții în grupuri, venind cu o altă idee care se 

bazează pe ideea altcuiva și așa mai departe. În acest fel, această metodă încurajează implicarea 

cursantilor și învățarea colaborativă. Cu toate acestea, consumă mult timp, necesită multă 

pregătire, iar profesorii se pot simți inconfortabili cu acest tip de predare. 

5. Metoda aceasta poate fi utilizată pentru a îmbunătăți abilitățile de scriere. Poate fi folosită și 

pentru a ilustra diverse teorii sau concepte, procese pas cu pas, definiții complexe, analiza 

literaturii clasice etc. Schițarea de idei necesită elaborarea sensului conceptului și traducerea 

definiției într-o nouă formă (o imagine), care îi obligă pe cursanti să absoarbă în mod activ 

informațiile, să se angajeze cu ceea ce au învățat și să le reconstruiască într-un mod care să aibă 

sens pentru ei. 

6. Schițarea de idei poate ajuta profesorul să creeze lecții interactive și distractive care să 

stimuleze creativitatea și imaginația cursantilor. Crește angajamentul cursantilor și ajută la 

menținerea atenției lor. De asemenea, desenul îi ajută pe cursanti să-și amintească materialul pe 

care îl învață.  
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IV.2.19. Invățarea expediționară 

 

1. învățarea expediționară este o formă de învățare bazată pe proiecte în care cursanții merg în 

expediții și studiază în profunzime problemele care le afectează școlile și comunitățile. 

2. învățare expediționară, studiu de caz, metodă de predare a excursiilor de teren 

3. cursanții pot vedea cum poate avea loc rezolvarea problemelor în lumea reală - în mod ideal 

în propria lor lume. Au ocazia să viziteze o atracție sau muzeu sau să călătorească în locuri 

afectate de o problemă. În avans, cursanții studiază statistici despre o anumită problemă, citesc 

informații despre efectele acesteia și apoi călătoresc în locuri din orașul lor care sunt afectate de 

problemă. Odată ce au înțeles bine circumstanțele, cursanții și profesorii lucrează pentru a găsi 

o soluție pe care să o poată implementa în mod activ. 

4. Învățarea expediționară este o schimbare față de ziua școlară normală. Este un mod plăcut și 

distractiv de a învăța. Este foarte benefic pentru cursanti și profesori. Cu toate acestea, unii 

profesori consideră că excursiile de teren sunt stresante. A fi responsabil pentru o întreagă clasă 

sau grup în afara limitelor sigure ale școlii poate fi inconfortabil. De asemenea, consumă foarte 

mult timp și necesită o pregătire extinsă. 

5. Această metodă poate fi utilizată și în educația adulților. Cursanții adulți pot vizita diferite locuri 

în care pot vedea o anumită problemă (de exemplu, poluarea) în lumea reală pentru a o înțelege 

mai bine și pentru a obține mai multe informații despre aceasta. De asemenea, pot vizita locuri 

unde pot vedea exemple de bune practici în diferite zone. 

6. învățarea expediționară îmbogățește învățarea la clasă. De asemenea, oferă cursanților 

posibilitatea de a obține informații de primă mână din lumea reală și de a interacționa cu aceasta. 

Cu această metodă, cursanții învață lucrurile rapid și le rețin în memorie pentru o perioadă mai 

lungă de timp. 
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IV.2.20. Harta mentală 

 

1. harta mentală (engl., mind mapping) este o metodă neliniară sau radială de organizare 

a informațiilor și este mai potrivită metodei organice de gândire. Harta mentală facilitează 

generarea de idei și ajută la formularea gândurilor mai coerent. 

O hartă mentală este o diagramă care reprezintă sarcini, cuvinte, concepte sau elemente 

asociate și dispuse în jurul unui concept sau temă centrală. Utilizatorul construiește un cadru 

intuitiv în jurul unui concept central. 

2. mapare mentală, hartă mentală, diagramă, instrument de brainstorming, instrument de 

clasă 

3. cursanții folosesc harta mentală pentru a-și organiza ideile și pentru a înțelege mai bine 

conceptele. Cursanții ar trebui să noteze fiecare idee care le vine în minte și să le aleagă mai 

târziu pe cele potrivite. Ideea principală, focalizarea sau tema (gândurile principale ale 

cursantului) trebuie înregistrate în imaginea centrală. Temele principale (gândurile secundare ale 

cursantului) ar trebui să radieze de la imaginea centrală ca ramuri. Cursanții pot folosi linii, 

simboluri, cuvinte, culori și imagini în conformitate cu concepte simple, adecvate creierului. 

Imaginile sau formele speciale pot oferi repere interesante sau idei deosebit de relevante. 

4. Harta mentală îi ajută pe cursanti să organizeze idei și să înțeleagă mai bine conceptele. 

Folosind această metodă, cursanții învață lucruri noi mai repede și, de asemenea, le rețin mai 

mult. Este un mod distractiv de a organiza gânduri și idei în diagrame colorate și memorabile. 

Funcționează bine pentru brainstorming și vizualizarea conceptelor. Harta mentală le permite 

cursantilor să-și prezinte și să își comunice mai bine ideile. Este o experiență valoroasă pentru 

studenți, dar consumă mult timp și unii profesori nu se simt confortabil folosind acest instrument 

/ metodă. 

5. Harta mentală poate fi utilizată în educația adulților pentru diferite subiecte și subiecte. 

Harta mentală poate fi utilizată pentru conturarea rapoartelor și documentelor, scrierea eseurilor, 
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simplificarea sarcinilor, brainstorming-ul și vizualizarea conceptelor, desfășurarea întrunirilor mai 

eficient, luarea de notițe în timpul ședințelor, instruirilor și prezentărilor etc.  

 

Referințe bibliografice 

·         https://www.celt.iastate.edu/teaching/teaching-format/14-creative-ways-to-engage-
students/ 

·         https://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques 

·         https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/what-are-storyboards/ 

·         https://www.koozai.com/blog/content-marketing-seo/eight-awesome-creative-thinking-
techniques-plus-tools/ 

·         https://www.mindmapping.com/mind-mapping-in-education 

·         https://teach.com/blog/the-magic-of-a-field-trip/ 

·         https://eflmagazine.com/using-storyboard-a-student-friendly-language-learning-tool/ 

·         https://lateralaction.com/creative-thinking/ 

·         https://www.learningliftoff.com/benefits-of-doodling-in-classroom/ 

·         https://www.learningliftoff.com/benefits-of-doodling-in-classroom/ 
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IV.2.21. Brainstorming negativ (brainstorming revers/invers) 

 

1. Această metodă, numită și brainstorming invers, se concentrează pe probleme și pe 

identificarea potențialelor probleme, nu a soluțiilor. Se bazează pe critica noastră naturală 

și pe capacitatea sau modelul nostru cultural de a vedea probleme și defecte în peisaj, 

dar nu soluția. Este util pentru anticiparea și prevenirea potențialelor obstacole în timpul 

unui proces și oferă o oportunitate de a transforma creativ o problemă într-o oportunitate 

sau soluție de provocare. Metoda este deosebit de utilă în activitățile care implică 

rezolvarea problemelor și se concentrează pe o abordare de gândire investigativă, 

reflexivă și critică. Este foarte util atunci când suntem blocați în găsirea de soluții, 

deoarece ne ajută să identificăm erori / posibile erori în abordarea noastră. Metoda are un 

potențial ridicat de utilizare în învățarea gamificată, deoarece provocările pot fi abordate 

ca sarcini de joc. Brainstorming-ul negativ este o metodă de grup și poate fi utilizat pentru 

un grup de maximum 12 persoane timp de 20-45 de minute (Beregnova, 2012). Resursele 

de care avem nevoie sunt markere, flipchart hârtie / tablă albă sau aplicații de tip tablă 

albă (exemplu: https://miro.com/templates/reverse-brainstorming/). Asigurați-vă că sunt 

respectate regulile de lucru în grup. Asigurați-vă că toți participanții împărtășesc propriile 

idei (negative) despre subiect. Trebuie respectate regulile tipice ale brainstorming-ului 

clasic, cum ar fi nicio critică a ideilor; ideile noi și neobișnuite (negative) sunt în regulă; 

descrie clar atunci când faci un punct negativ; folosiți idei concrete în loc de expresii 

metaforice. 

2. Algoritmul aplicației: explicați metoda tuturor participanților și dați un exemplu despre 

modul în care funcționează; împărțiți participanții în grupuri mici și cereți să desemnați un 

facilitator care va putea colecta cele mai proaste idei de la fiecare participant; după 10 

minute, cereți facilitatorilor să aducă flipchart-urile în fața grupului din sală și toți 

participanții pot revedea ideile; toți participanții lucrează pentru a selecta ideile relevante 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
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sau populare și pentru a face o listă pe care trebuie să o parcurgem cu următorii pași 

pentru brainstorming negativ  

  

În schimb, ar trebui să ne întrebăm: cum rezolv această problemă sau cum previn această 

problemă? În brainstorming-ul invers, ne întrebăm: Cum aș putea provoca o problemă? sau 

Ce ar putea merge prost cu chestia asta ...? În loc să întrebați, cum realizez această soluție? 

De asemenea, întrebați: Cum aș putea realiza contrariul / cum pot să-l înrăutățesc? În loc de 

„Cum pot îmbunătăți acest lucru?” cere. „Cum o pot face rău? 

3. Avantaje și limitări 

Avantaje 

● Procesul de grup poate fi antrenant, stimulant și distractiv; 

● Va genera mai multe idei neașteptate; 

● Nu există presiune pentru „a fi creativ”; 

● Este necesar ca participanții să fie foarte analitici; 

● Poate fi mai ușor să găsești lucrurile și greșelile negative decât cele pozitive; 

● Poate fi un bun punct de plecare pentru o abordare inovatoare și poate duce la rezultate 

provocatoare; 

● Gândește în viitor și poate identifica problemele și provocările care pot fi transformate în 

obiective. 

Limitări 

● Participanții pot avea dificultăți în a transforma lucrurile negative într-o soluție pozitivă; 

● Poate dura mai mult timp decât alte metode; 

● Necesită o bună facilitare și orientare către sarcini. 

 

  
1. DEFINE 

THE 
PROBLEM  

2. 
REVERSE 

THE 
PROBLEM 

 
3. 

COLLECT 
IDEAS  

4. 
EVALUATE 
THE IDEAS  

5 SELECT 
THE IDEAS  

6. 
REVERSE 
THE IDEAS  

7. 
IDENTIFY 

SOLUTION
S 
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4. Exemplu de aplicare a acestuia 

● Problema: Cum putem îmbunătăți acest joc folosit pentru obiectivele mele educaționale? 

● Inversarea problemei: Cum putem face acest joc inutil pentru obiectivele mele pedagogice? 

● Idei: folosiți reguli neclare; nu oferiți explicații atunci când cineva le cere; nu faceți legături 

cu programa și abilitățile etc. 

● Evaluați ideile: Care este ideea (ideile) mai proastă / neproductivă? Și de ce? 

● Selectați ideea / ideile: nu faceți legături cu programele și competențele etc. 

● Inversați ideea (poate deveni un scop): faceți legături cu programa și competențele. 

● Identificați soluția: aflați care sunt cele mai importante competențe pentru grupul țintă; există 

resurse pentru construirea acestor competențe? Unde există? Care este natura lor? Sunt 

accesibile? Etc. 

 

6. Concluzii (utilitate, rezultate ale învățării, impact, cunoștințe, acceptare și utilizare în 

sistemul / procesul educațional în general și în educația adulților în special). 

Metoda este utilă în stimularea proceselor creative pentru rezolvarea sau evitarea 

problemelor. Folosește abilități precum gândirea critică, gândirea înainte, comunicarea 

dialectică, rezolvarea problemelor etc. Pentru procesele de învățare, dar nu numai, 

încurajează să faci un pas înapoi și să privești sarcina dintr-un unghi nou și provocator. 

Lucrând cu cel mai rău scenariu, metoda previne erorile și ajută la construirea unui obiectiv 

realist în abordarea învățării / intervenției. Bazată pe critici și o analiză prospectivă, metoda 

oferă posibilitatea de a fi creativă și pragmatică în același timp. 
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brainstorming approach, Knowledge Management Research & Practice, 10:2, 175-
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Bregnova, A. (2012) Brainstorming Negativ,  
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IV.2.22. Utilizarea de lumi imersive și micro-lumi pentru a dezvolta creativitatea 

 

Dezvoltarea tehnologiei (în sens larg, nu doar a TIC) a adus cu sine dezvoltarea 

instrumentelor de e-learning de toate tipurile. Dintre acestea, jocurile ocupă un loc special. 

Jocurile sunt capabile să ofere experiențe importante de învățare, iar noile forme de jocuri sunt 

utilizate pe scară largă în contexte de învățare orientate spre agrement și informale. Acest aspect 

contează având în vedere așteptările și cerințele cursanților și cultura globală a colaborării bazate 

pe comunități online. Jocurile serioase și lumile virtuale le permit utilizatorilor să se exprime 

creativ, să își asume responsabilitatea, să găsească și să rezolve probleme, să învețe colegial și 

să se motiveze (Han, 2019). 

1. Concepte 

Conform (de Freitas, 2006), conceptele de „lumi captivante” și „micro-lumi” sunt definite 

după cum urmează: 

A. Lumi imersive: termenul este folosit pentru a se referi la simulări, jocuri și alte spații 3D 

interactive, adesea virtuale, sau spații crossover (de exemplu, între virtual și real). 

https://www.ub.ro/files/cercetare/doc/0_Game_IT_project_dissemination_university_page_EN.pdf
https://doi.org/10.1057/kmrp.2011.43
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b. Micromonde: Termenul se referă la lumi create cu obiecte și artefacte pentru a permite 

cursanților să exploreze un anumit tărâm imaginar sau aparent realist sau mediu cu rezultate 

deschise. 

Jocurile serioase au fost dezvoltate în anii 1980 și au evoluat treptat într-o industrie 

bogată. În zilele noastre, există o „mișcare serioasă de jocuri” care reunește academicieni, 

dezvoltatori și designeri de instruire cu scopul de a dezvolta aplicații eficiente. Proiectarea 

specifică este necesară pentru a crea medii creative virtuale care au scopul de a oferi utilizatorilor 

experiențe noi, distracție și o atmosferă ludică și / sau experimentală (Graessler și colab., 2019). 

2. Tipologie 

Lumile virtuale sunt extensia naturală a tehnologiilor 2D (Traub, 1994), unde locuitorii pot 

interacționa cu alți locuitori așa cum fac în lumea reală. Lumile virtuale sunt comunități online în 

care credințele sunt împărtășite între rezidenți, sunt generate idei noi și chiar se fac invenții 

(Metros, 1999). 

3. Ce este specific pentru lumile imersive și micro-lumi? 

Jocurile care folosesc „lumi captivante” și „micro-lumi” sunt aplicații care utilizează 

caracteristicile jocurilor video și pe computer pentru a crea experiențe de învățare captivante și 

captivante și pentru a transmite obiective, rezultate și experiențe specifice de învățare. Acestea 

pot servi ca metafore pentru promovarea unei cunoașteri superioare în micro-lumi și spații 

deschise pentru experimentare și ca instrumente pentru practicarea abilităților. 

4 Avantaje și limitări 

A. Avantaje: 

- Jocurile bazate pe sau folosind lumi captivante și micro-lumi sunt percepute de obicei ca 

parte a activităților recreative. 

- Au potențialul de a ajunge la cursanți netradiționali, inclusiv la adulți. 

- Permite cursanților să își creeze propriul conținut, dezvoltând și încurajând creativitatea. 

- Stimulează colaborarea. 
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- Cursanții sunt încurajați să combine cunoștințele din diferite domenii. 

- Jocurile sunt provocatoare (Malone, 1981). 

b. Limitări 

- Învățarea bazată pe jocuri folosind lumi imersive și micro-lumi este percepută de obicei 

ca activități recreative. 

- Când jocurile sunt utilizate inadecvat sau încorporate incorect în practică, există dovezi 

că acest lucru poate duce la experiențe negative de învățare (de Freitas, 2006). 

5. Un exemplu pentru educația adulților 

„UniGame - Abilități sociale și formare în cunoștințe” este un exemplu relevant al cărui 

concept este descris de Pivec și Dziabenko (2004). Pentru a ilustra posibile aplicații ale cadrului 

UniGame, autorii prezintă câteva exemple. Una dintre ele, numită „Tunelare”, definește un context 

în care cursanții trebuie să se gândească activ la consecințele interdisciplinare și la 

comportamentul etic al inginerilor. Scopul jocului este ca 4 echipe să concureze între ele pentru 

a produce cea mai bună ofertă și cea mai bună soluție tehnică pentru construirea unui tunel într-

o locație dată. Soluția ar trebui să ia în considerare diferiți parametri, cum ar fi cadrul financiar, 

termenele limită, tehnologia utilizată, acceptabilitatea mediului etc. În timpul jocului, echipele pot 

„cumpăra” cunoștințe de la alți experți. De asemenea, se așteaptă ca echipele să poată reacționa 

la condiții noi neașteptate, de ex. noi legi sau legi privind emisiile pentru o zonă din apropierea 

tunelului care a fost declarată parc natural etc. Echipele folosesc timpul de pregătire a jocului 

pentru a-și găsi soluția. În timpul discuției generale, ar trebui discutate diferite aspecte importante 

și ar trebui să se ajungă la un consens cu privire la soluția cea mai potrivită (Pivec și Dziabenko, 

2004). 

6. Concluzii 

Creșterea jocurilor serioase online și a comunităților lor oferă sprijin pentru învățarea 

formală, dar și pentru învățarea non-formală și informală, educația la distanță, învățarea continuă 

și grupurile de învățare distribuită. Pentru a asigura o învățare eficientă, jocurile trebuie 
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încorporate în practică. Potențialul jocurilor bazate pe realitate virtuală, lumi captivante și micro-

lumi este enorm, dar este nevoie de tutori și practicanți. 
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IV.2.23. Metoda de modelare matematică 

 
Clarificări conceptuale 

O nevoie actuală în procesul de învățare este extinderea utilizării metodelor moderne și active 

care încurajează gândirea și creativitatea, abilitățile de investigație, munca independentă și 

capacitatea de a aplica ceea ce se învață în practică. 

Eficiența este sporită prin utilizarea unor astfel de metode în predarea matematicii, care au o 

mare valoare formativă, stimulând dezvoltarea celor mai reprezentative forțe ale activității 

intelectuale (gândire creativă și originală, inteligență, imaginație constructivă). Aceste metode se 

caracterizează prin natura lor activ-participativă, care generează la cursanti o activitate care 

contribuie la exercitarea și utilizarea inteligenței lor 

Modelarea este o formă de descoperire bazată pe explorarea obiectelor și fenomenelor din natură 

și societate folosind modele. 

La nivel școlar, dezvoltarea creativității matematice nu este o sarcină ușoară, dar, conform lui 

Chamberlin și Moon (2005), se poate observa atunci când se dezvoltă o soluție non-standard la 

o problemă care nu poate fi rezolvată folosind o metodă standard, de exemplu. 

Chamberlin și Moon (2005) definesc creativitatea în matematică ca o abilitate neobișnuită de a 

dezvolta soluții noi și utile la probleme simulate sau reale aplicate folosind modelarea matematică. 

Posamentier, Smith și Stepelman (2010) consideră că rezolvarea unei probleme este ca și cum 

ai inventa ceva nou. Ervynck (1991) consideră rezolvarea unei probleme vechi într-un mod nou 

ca un exemplu de activitate matematică creativă 

În [2], creativitatea matematică la nivel profesional este definită ca abilitatea de a produce lucrări 

originale care se adaugă semnificativ la corpul de cunoștințe sau abilitatea de a deschide căi 

către întrebări noi pentru alți matematicieni. 

Descrierea metodei 
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Modelarea matematică este definită ca modele care interpretează practic problemele vieții de zi 

cu zi prin mijloace matematice. O problemă de zi cu zi poate fi formulată matematic, apoi se 

formează un model matematic. Cu ajutorul limbajului matematic, putem ajunge la rezultate care 

sunt apoi interpretate în termeni de viață de zi cu zi. 

Termenul de model se referă la procesul de simplificare a realității pentru a se potrivi 

raționamentului deductiv. Modelul oferă doar determinările esențiale (elemente, relații, factori) de 

care avem absolut nevoie pentru a explica sau demonstra o structură conceptuală. Crearea unui 

astfel de prototip necesită în primul rând o cunoaștere aprofundată a problemei propuse, dar și 

creativitate. 

Creativitatea înseamnă, de asemenea, să ai o perspectivă diferită pentru a rezolva situațiile și 

problemele din viața reală într-un mod diferit față de ceilalți oameni. Modelarea matematică ar 

putea fi o soluție la acest lucru. 

 

Pașii utilizării metodei sunt după cum urmează: 

- Formularea problemei în problema limbajului 

- Determinarea variabilelor și parametrilor implicați 

- Construirea modelului matematic al sistemului prin traducerea problemei în limbajul matematic 

- Rezolvarea problemei matematice 

- Testarea experimentală a modelului prin compararea predicțiilor cu observațiile sau datele 

disponibile și îmbunătățirea modelului și a metodelor de soluționare 

- Tragerea concluziilor pe baza modelului și testarea concluziilor în raport cu datele anterioare 

sau suplimentare care pot fi colectate 

 

Avantaje și limitări 

Având în vedere că unul dintre principalele obiective ale activităților matematice este dezvoltarea 

gândirii critice, această metodă poate ajuta cu succes la atingerea acestui obiectiv. Pentru ca 
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activitatea matematică să fie atractivă și stimulantă pentru elevi/cursanți, problema reală ar trebui 

să fie accentul principal, sau o abordare didactică bazată pe acest aspect poate fi mult mai 

motivantă pentru studenți. Deși este o metodă care consumă mult timp, acest timp poate fi folosit 

pentru o învățare mai profundă care permite fiecărui cursant să lucreze într-un ritm individual. 

 

Cerere 

După o intervenție chirurgicală la genunchi, un kinetoterapeut îi sfătuiește pe cei 12 pacienți care 

au suferit operația să facă exerciții fizice în mod regulat. Apoi, le cere tuturor să înregistreze timpul 

petrecut în exerciții în câteva minute. După centralizarea tuturor acestor informații, el a calculat 

media timpului petrecut pe exerciții fizice (xi) și le-a raportat la timpul de recuperare al fiecăruia, 

exprimat în zile (yi). El a obținut următoarele date: 

 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

xi 24 35 64 20 33 27 42 41 22 50 36 31 

yi 90 65 30 60 60 80 45 45 80 35 50 45 

 

 Pe baza datelor colectate, putem estima cât de lung este timpul de recuperare dacă 

timpul mediu este de 38 de minute? Pe baza acelorași date, putem estima cât este timpul de 

recuperare pentru un pacient care nu a efectuat deloc exercițiile fizice sugerate? 

O primă provocare este reinterpretarea afirmației unei probleme din lumea reală într-un mod care 

facilitează relația cu instrumentul matematic și traducerea problemei în limbajul matematic. 

Natura aplicată a problemei îi va încuraja pe cursanti să găsească cel mai bun model de estimare. 

Începând cu conceptul de model, cursanții pot face brainstorming ce înseamnă să aproximăm un 

proces definit de datele colectate anterior. 
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Sunt discutate următoarele întrebări: ce implică fenomenul de aproximare? Când este necesar 

să se aproximeze fenomenele reale? Ce criterii sunt luate în considerare în căutarea modelului 

optim? 

Modelarea, ca metodă asociată, contribuie semnificativ la stăpânirea gândirii analogice prin 

stabilirea relației dintre particular și general, precum și concret și abstract, care sunt esențiale 

pentru realizarea unei activități matematice. 

În etapa de dezvoltare a modelelor pentru problema noastră din lumea reală, profesorul 

acționează ca un antrenor cognitiv și ar trebui să îndrume cursanții să pună întrebări adecvate 

pentru a construi modelele matematice optime.  

 

Referințe bibliografice: 

1. Chamberlin, S. A., & Moon, S. M. (2005). Model-eliciting activities as tool to develop and 

identify creativity gifted mathematicians. Journal of Secondary Gifted Education, 17(1), 

37–47. 

2. Ervynck, G. (1991). Mathematical creativity. In D. Tall, Advanced mathematical thinking 

(pp. 42-52). Kluwer Academic Publishers New York 

3. Mehdi Nadjafikhaha , Narges Yaftianb, Shahrnaz Bakhshalizadehc, Mathematical 

creativity: some definitions and characteristics, Procedia - Social and Behavioral Sciences 

31 (2012) 285 – 291 

4. Posamentier, A. S., Smith, B. S. & Stepelman, J. (2010). Teaching secondary 

mathematics: techniques and enrichment units. (8th ed.). Columbus, Ohio: Merrill Prentice 

Hall. 
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IV.2.24. MATEC 

 

Clarificări conceptuale 

Metoda face parte din abordarea creativă, utilizată cu un scop pragmatic pentru a rezolva 

o problemă reală în mod autentic și eficient. În același timp, poate fi folosit ca o formare creativă 

pentru a dezvolta potențialul creativ al unui grup (cursanti, studenți, profesori, angajați ai unei 

companii). Punctul de plecare este volumul Techniques et méthode de créativité appliquée ou le 

dialogue du poète et du logician publicat în 1974 de J. P. Sol. Metoda combină abordarea 

divergentă (o gamă mai largă de abordări, idei) cu abordarea convergentă (filtrare, selectarea 

soluției finale la problemă) și face uz complementar de procese cognitive superioare, imaginație 

(generând perspective unice) și raționament (zdrobire problema și analizând aspectele pas cu 

pas pentru a selecta / genera soluția). Metoda este prezentată doar în limba română de Ana 

Stoica-Constantin și face parte din volumul Creativitatea pentru studenți și profesori, Iași publicat 

în 2004: Institutul European. 

Prezentarea metodei 

Metoda MATEC (din franceză: matrice d'éloignement créatif) este o metodă euristică 

pentru rezolvarea problemelor de tip matricial. Se creează un tabel / matrice (Tabelul 1) în care 

progresul este realizat prin progres progresiv succesiv de la cunoscut la necunoscut pe baza 

identificării criteriilor relevante, a caracteristicilor dorite / nedorite și a markerilor de relevanță. 

Metoda cuprinde 2 faze principale: Faza 1 - generarea matricei (conform Tabelului 1) de către un 

grup de specialiști în domeniul problemei de rezolvat (subfazele a-b); Faza II - intervenția unui 

grup de 4 persoane instruite în domeniul metodelor de stimulare a creativității folosind metode 

specifice (semantice, ludice, euristice, identificare, asociere, sortare, combinare) și oferind soluții 

parțiale sau soluția finală a problemei (subfaze cf). Pașii în aplicarea metodei sunt după cum 

urmează. 

A. Identificarea problemei de rezolvat; 
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b. Crearea unei matrice; 

c. Realizarea asociațiilor primare; 

d. Realizarea de asociații secundare și asociații fonetice; 

e. Intersecții ale asociațiilor; 

f. Prezentarea setului de soluții finale, sortarea finală, alegerea soluției. 

Nr. Criteriu Caracteristici 

dezirabile  

Notă pentru 

relevanță  

Caracteristici 

indezirabile 

Notă pentru 

relevanță 

1.      

2.      

3.      

n.      

Tabel 1 – Un model de matrice de asociere creativă 

 

a. Avantaje și limitări 

Avantaje: Utilizarea creativității individului și a grupului; permite definirea și combinarea 

criteriilor de interes sau a caracteristicilor dorite; poate duce la generarea unui număr mare de 

soluții la problema de rezolvat, mai mult sau mai puțin în concordanță cu criteriile definite; 

depășește cele 2 variante clasice de rezolvare creativă a problemelor (mai slabă în ceea ce 

privește calitatea soluției creative - numele inventatorului și, respectiv, anagrama). 

Principalele limitări / factori restrictivi se referă la subiectivitatea relativă a criteriilor de interes 

sau a caracteristicilor dorite; dependența modului în care sunt stabilite de formarea și competența 

echipei care creează matricea; nevoia de a forma o echipă solidă de lucru pregătită pentru 

rezolvarea problemei, dar și suficient de eterogenă; dificultăți (poate) în identificarea celor 4 

persoane instruite în domeniul metodelor de promovare a creativității. 

b. Cerere pentru educația adulților (Stoica-Constantin, 2004, p.209-211): 

c. Etapa I: 
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d. A. problemă: fabrica de biscuiți francezi (Dijon) dorește să-și schimbe numele; 

e. b. generarea matricei; 

Nr. Criteriu Caracteristici 

dezirabile  

Notă 

pentru 

relevanță  

Caracteristici 

indezirabile 

Notă pentru 

relevanță 

1. Concept 

(obiective) 

Vânzarea de 

servicii 

Vânzarea de 

produse 

Vânzarea de 

biscuiți 

10 

9 

7 

- - 

2. Semnificație Servicii 

Mâncare pentru 

copii 

10 

8 

Înțelesul de 

biscuit, fursec 

-8 

3. Sugestia în 

mintea 

beneficiarului / 

clientului 

Forță 

Dinamism 

10 

9 

Colectivitate -6 

4. Pronunție (ușor 

de reținut) 

Franța, 

Belgia 

Olanda, 

Germania 

Țările scandinave 

10 

9 

7 

7 

Nu trebuie să dea 

naștere la argou 

sau la neînțelegeri 

vulgare 

-8 

5. Beneficiari Beneficiari 

Administratori 

Părinţi 

10 

8 

7 

- - 
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Copii 

6. Morfologie 3-4 silabe 

5-9 litere 

un singur cuvânt 

9 

7 

10 

- - 

7. Imaginea 

promovată în 

societate 

Întreprindere 

dinamică 

Întreprindere în 

serviciul 

comunității 

8 

 

10 

- - 

Tabelul 2 - Un exemplu de matrice de asociere creativă - Fabrica de biscuiți francezi (Dijon) 

 

Etapa II: 

c. realizarea asociațiilor primare - sortare, selectare; 

d. realizarea asociațiilor secundare și a asociațiilor fonetice - sortare, selectare; 

e. traversări de asociații, două câte două (au rezultat 2000-4000 de nume) - sortare, selectare; 

f. prezentarea setului final de soluții, sortare finală, alegerea soluției - după sortare repetată, din 

cele 4000 de nume au fost selectate doar 10 și din acestea a fost ales în cele din urmă NERGICO. 

Concluzii 

Metoda MATEC se dovedește a fi o abordare specializată care poate ajuta la îmbunătățirea 

instruirii în metode de creativitate a adulților, cu potențial euristic și ludic și impact pragmatic (NU 

doar un exercițiu simplu, ci de fapt un mod creativ de a rezolva problemele vieții reale). 

Funcționează cu mai mult succes în educația adulților decât în procesul de educație formală. 

Referințe bibliografice 

Sol, J.P. (1974). Techniques et méthode de créativité appliquée ou le dialogue du poète et du 

logicien, Paris: Editions Universitaires; 
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Stoica-Constantin Ana (2004).  Creativitatea pentru studenți și profesori, Iași: Institutul 

European. 

 

IV.2.25. FRISCO 

 

Metoda a fost propusă de echipa de cercetare a celor patru băieți ai lui Frisco (cei patru 

băieți din San Francisco). Scopul metodei este de a identifica probleme complexe și dificile legate 

de un anumit subiect și de a le rezolva ușor și eficient (Sacară, 2009). Metoda Frisco necesită 

abilități empatice, gândire critică și stimulează gândirea, imaginația și creativitatea. 

În metoda Frisco, participanții își asumă un rol specific pentru a aborda o problemă din 

diferite perspective: exuberant, conservator, optimist, pesimist. Cel exuberant privește în viitor și 

exprimă idei aparent imposibile pe care le poate aplica în practică. Procedând astfel, el oferă un 

cadru imaginativ, creativ, inovator și îi încurajează pe ceilalți participanți să privească lucrurile în 

acest fel. Se bazează pe un fenomen de contagiune. Conservatorul are sarcina de a aprecia 

meritele vechilor soluții și de a decide să le păstreze, fără a exclude posibilitatea unor posibile 

îmbunătățiri. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist și încurajează participanții să 

privească lucrurile dintr-o perspectivă reală, concretă și realizabilă. El găsește baze și modalități 

realiste de a obține soluțiile propuse de exuberant și încurajează participanții să gândească 

pozitiv. Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ceea ce se discută și cenzurează 

ideile inițiale și soluțiile propuse. El expune aspectele nefericite ale tuturor îmbunătățirilor. Rolurile 

pot fi abordate individual sau, în cazul grupurilor mari, același rol poate fi jucat simultan de mai 

mulți participanți care formează o echipă. 

Pentru a aplica metoda, trebuie să știți cum funcționează. Metoda Frisco se bazează pe 

două proceduri: lista de verificare și brainstorming-ul în etape. Principalele momente ale unei 

activități care implică metoda Frisco sunt descrise de A. Stoica (2004). Organizatorul împarte 

grupul de participanți în două echipe: prima echipă, numită echipa de anchetă, este formată din 
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zece până la cincisprezece studenți, iar echipa de concluzii este formată din cinci până la șase 

membri. Lista de verificare se aplică membrilor echipei de anchetă, iar participanții formulează 

răspunsuri scrise. Echipa de inferență identifică problemele, le comentează critic și propune 

soluții. Membrii echipei de inferență procedează în următorii pași (Sacară, 2009): 

● Identificarea problemei, care constă în denumirea unei situații problematice legate de 

tema propusă și selectarea unei probleme reale de analizat; 

● distribuirea rolurilor (conservator, exuberant, pesimist, optimist) și a participanților care le 

vor juca; 

● dezbatere colectivă, care presupune interpretarea rolului ales și susținerea punctului de 

vedere asociat acestuia; 

● sistematizarea ideilor expuse și formularea concluziilor cu privire la soluțiile găsite. 

Există, de asemenea, alte abordări ale metodei FRISCO (Payan-Carreira și colab., 2015) 

bazată pe cele șase pietre de temelie: 

- Focus - indică problema principală care stă la baza analizei; 

- Motive - evidențiază motivele pentru evaluarea faptelor și relevanța acestora; 

- Inferențe - se referă la pașii care ghidează raționamentul și evaluarea amănunțită a unui 

argument sau soluție; 

- Situație - presupune evaluarea situației pentru a defini contextul problemei; 

- Claritate - pentru o articulare clară a soluțiilor propuse; 

- Prezentare generală - corespunde evaluării critice finale a situației și soluției propuse. 

Avantajele metodei sunt multe: oferă posibilitatea de a manifesta diferite puncte de vedere, 

precum și abilități de empatie și spirit critic; contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare, 

gândire, imaginație și creativitate; favorizează stimularea abilităților relaționale ale participanților, 

susține dezvoltarea respectului pentru opiniile altora, facilitează dezvoltarea capacității de a 

argumenta și contracara, în funcție de rolul jucat. 
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Pot exista unele dezavantaje, cum ar fi: posibilitatea unor conflicte între cursanti; negăsirea 

soluțiilor adecvate la problemă, în funcție de rolul jucat; lipsa implicării tuturor participanților la 

activitate. 

 

Referințe bibliografice 

Payan-Carreira, R., Monteiro, M. J., Rainho, M.C., & Dominguez, C ( 2015). Learning through 

Case Studies in Health Sciences: Proposal for Adaptation of the Frisco Guidelines. In C. 

Dominguez (ed.), Pensamento Crítico na Educação: Desafios Atuais (pp. 65-76). Vila Real: 

UTAD. 

Sacară, L. (2009). Educaţia pentru viaţa privată. Ghid pentru formatori. Iași: Editura Universității 

„Al. I. Cuza” Iași. 

Stoica-Constantin, A. (2004). Creativitatea pentru studenți și profesori. Iași: Institutul European. 

 

 

IV.2.26. SCAMPER 

 

Delimitări conceptuale 

Tehnica SCAMPER de brainstorming folosește o serie de întrebări concentrate pentru a rezolva 

o problemă (sau pentru a profita de o oportunitate). De asemenea, poate transforma o idee 

învechită în ceva nou și diferit. SCAMPER este o listă de verificare care conține întrebări pentru 

a stimula ideile printr-un proces de gândire creativă. Stimularea vine dintr-un efort de a răspunde 

la întrebări care în mod normal nu ar fi fost puse. Întrebările au fost propuse pentru prima dată de 

Alex Faickney Osborn în 1953 și apoi compilate într-o mnemonică de Bob Eberle (1996). Tehnica 

SCAMPER își propune să ofere șapte moduri diferite de gândire pentru a găsi idei și soluții 

inovatoare. 

Prezentarea metodei 
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Fiecare dintre cele șapte litere ale acronimului SCAMPER este litera inițială a cuvintelor în limba 

engleză: 

● S — înlocuitor (de exemplu, componente, materiale, persoane); 

● C — Combinați (de exemplu, combinați, combinați cu alte ansambluri sau servicii, integrați); 

● A - Adaptați (de exemplu, modificați, modificați funcția, utilizați o parte a altui element); 

● M — Măriți / Modificați (de exemplu, măriți sau micșorați scala, modificați forma, modificați 

atributele); 

● P - Folosit la alte utilizări; 

● E - Eliminați (de exemplu, eliminați elemente, simplificați, reduceți la funcționalitatea de bază); 

● R - Rearanjați / inversați (de exemplu, întoarceți-vă cu capul în jos sau cu capul în jos). 

Avantaje și limitări 

Avantaje: 

- Generarea de idei noi: Folosind metoda SCAMPER, o persoană sau un grup poate fi încurajat 

să genereze idei noi prin simpla evaluare a unei idei existente. Acest proces poate avea ca 

rezultat îmbunătățiri semnificative ale produselor existente, precum și idei de produse care sunt 

încă în faza incipientă. Dacă o idee a întâmpinat un obstacol în calea dezvoltării, metoda 

SCAMPER se poate dovedi a fi o abordare sistematică pentru a depăși acest obstacol, permițând 

generarea de idei noi și realizarea unui produs îmbunătățit; 

- Construirea și încurajarea creativității: procesul SCAMPER este utilizat în primul rând pentru a 

încuraja procesul creativ, pentru a influența apariția de idei noi fără a le impune limite. Unora 

dintre cursanți le este greu să dezvolte idei noi atunci când nu au avut prea multă influență 

creativă. Metoda SCAMPER poate fi utilizată de educatori pentru a influența apariția creativității 

prin utilizarea procesului de încurajare a gândirii creative. De asemenea, s-a dovedit pe scară 

largă că acest proces îmbunătățește abilitățile constructive de rezolvare a problemelor copiilor, 

încurajându-le mințile să lucreze în jurul obstacolelor pentru a le depăși. 

Dezavantaje: 
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- Mediul necesar: metoda SCAMPER necesită un anumit mediu pentru a se dovedi eficientă. 

Pentru ca procesul să influențeze cu adevărat creativitatea, atât profesorii, cât și cursanții trebuie 

să se afle într-un mediu care promovează și încurajează cu adevărat idei noi, indiferent dacă 

ideile sunt considerate utile sau nu. 

Cerere 

Metoda SCAMPER include următoarele etape: 

1. izolează problema sau problema pe care are loc procesul mental al gândirii creative. 

2. puneți întrebările SCAMPER pentru fiecare etapă a problemei sau problemei și aflați ce idei 

noi au apărut. 

3. Examinează ideile care au apărut: Sunt fezabile? Pot fi utilizate pentru a crea un produs nou 

sau pentru a îmbunătăți un produs existent? 

Vom explica întrebările SCAMPER mai detaliat și vom arăta cum poate fi aplicat în educația 

adulților pe tema strategiilor educaționale inovatoare. Scopul utilizării metodei SCAMPER este de 

a găsi modalități de a inova procesul de predare. 

Tehnica substitutului se concentrează pe piesele din produs, serviciu sau soluție care pot fi 

înlocuite cu altul. În timpul acestei părți a discuției, participanții la întâlnire se concentrează pe 

luarea deciziilor de a înlocui o parte a procesului cu alta. 

Înlocuiți o parte din problema, produsul sau experiența grupului dvs. țintă cu altceva. Puteți 

schimba lucruri, locuri, proceduri, oameni, idei și chiar emoții. Întrebările adresate în această parte 

sunt: 

Pot înlocui pe cineva implicat? (de exemplu, într-un curs, pot renunța la un co-trainer pentru a 

aduce în schimb un tânăr actor?) 

Se pot modifica regulile? (de exemplu, pot juca un joc specific pentru copiii din oraș cu câțiva 

copii din sat?) 

Pot folosi alte ingrediente sau materiale? (de exemplu, pot face un joc din piese comestibile?) 
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Pot schimba forma? (de exemplu, pot folosi o foaie în formă de cupă în locul unui formular de 

evaluare pe o foaie A4?) 

Pot schimba culoarea, rugozitatea, sunetul sau mirosul? (de exemplu, pot schimba o invitație 

obișnuită într-un plic alb cu o invitație în formă de nor parfumată de lavandă?) 

Ce se întâmplă dacă am schimbat numele proiectului / produsului / etc? (de exemplu, în loc de 

formularul de evaluare, l-ați numi cupa opiniei) 

Pot înlocui ceva cu altceva? (de exemplu, pot înlocui o carte de vizită cu un marcaj sau o ruletă 

cu datele de contact) 

 Pot să-mi schimb sentimentele sau atitudinea față de provocare? (de exemplu, pot renunța la 

seriozitate în prezentarea unui curs de meditație sau yoga?) 

Tehnica de substituție tinde să ofere soluții alternative pentru factorii de decizie de a evalua 

diferite soluții pentru a ajunge la ach acțiunea finală. 

Întrebările Combine tind să analizeze posibilitatea de a fuziona două idei, etape ale procesului 

sau produse într-un singur rezultat mai eficient. În unele cazuri, combinarea a două idei 

inovatoare poate duce la un nou produs sau tehnologie care duce la consolidarea pieței. De 

exemplu, îmbinarea tehnologiei telefonice cu camerele digitale a produs un nou produs 

revoluționar în industria telecomunicațiilor. Gândiți-vă să combinați două sau mai multe părți ale 

provocării dvs. pentru a crea un alt produs sau proces. O mare parte a gândirii creative presupune 

combinarea ideilor cu elemente care nu au nimic de-a face cu crearea a ceva nou. Discuția despre 

tehnica combinată poate include următoarele întrebări: 

Ce idei sau elemente pot fi combinate? (de exemplu, pot combina ideea de carnivor cu ideea de 

marcă pentru a face Brandivor să iasă) 

Pot combina cu alte obiecte? (de exemplu, combinați ideea unui șezlong cu unul cu iarbă și 

obțineți un șezlong din lemn cu iarbă) 
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Ce se poate combina pentru a crește implicarea? (de exemplu, pot face jucării din piesele de 

patrimoniu ale unui muzeu care îi fac pe copii mai interesați să afle despre exponate pe care nu 

le pot atinge? 

Ce materiale ar putea fi combinate? (de exemplu, țesătură de hârtie? sticlă de lut? lemn de 

ghindă?) 

Pot combina diferite talente pentru a îmbunătăți ideea? (Pot să reunesc, pentru o prezentare, un 

desenator cu un povestitor pentru a comunica o idee atât verbal, cât și vizual) 

Adapt se referă la o discuție de brainstorming care are ca scop ajustarea sau modificarea unui 

produs sau serviciu pentru un rezultat mai bun. Această ajustare poate varia de la modificări 

minore la schimbări radicale în întregul proiect. Adaptarea este una dintre tehnicile eficiente 

pentru rezolvarea problemelor prin îmbunătățirea sistemului existent. Adaptați o idee existentă 

pentru a rezolva provocarea. Amintiți-vă că toate ideile și invențiile noi sunt împrumutate, până la 

un anumit nivel. Sesiunea de brainstorming a tehnicii de adaptare poate include următoarele 

întrebări: 

Este ceva similar cu acesta, dar într-un alt context? 

Există soluții din trecut? 

Ce aș putea copia, împrumuta sau fura? 

Ce procese pot fi adaptate? 

Ce idei în afara domeniului meu pot încorpora? 

Tehnica Modificare / micșorare / mărire se referă la schimbarea procesului într-un mod care 

dezlănțuie capabilități mai inovatoare sau rezolvă probleme. Această schimbare este mai mult 

decât o simplă ajustare, deoarece se concentrează pe procesul general. De exemplu, poate viza 

reducerea procesului proiectului sau poate schimba perspectiva noastră asupra modului de a 

privi problema. Gândiți-vă la mărirea sau exagerarea ideii. Acest lucru poate crește valoarea 

percepută sau vă poate oferi noi opinii despre componentele cele mai importante. Întrebările 

adresate în cadrul acestei rubrici includ: 
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Ce poate fi mărit sau mărit? (de exemplu, cum ar fi un semn de carte nu mai are dimensiunea 

standard, ci un metru) 

Pot adăuga funcții suplimentare sau adăugați valoare? (de exemplu, pot face un videoclip care 

să explice ce se întâmplă în proiectul meu? Ca un storyboard sau să explic o mică secțiune care 

ar putea fi de interes pentru participanți) 

Pot crește frecvența? 

Ce poate fi exagerat sau supraestimat? 

Întrebările Puse în altă utilizare se referă la modul de plasare a produsului sau procesului curent 

într-un alt scop sau la modul de utilizare a produsului existent pentru rezolvarea problemelor. De 

exemplu, această tehnică poate fi utilizată pentru a învăța cum să mutați un produs existent pe 

un alt segment de piață sau un alt tip de utilizator. Gândiți-vă la ce puteți folosi din ceea ce a fost 

deja făcut de alte organizații pe care le-ați putea reutiliza în propriul context. De exemplu, pot fi 

evenimente, bunuri, materiale, proiecte etc. Întrebările din această tehnică pot include 

următoarele: 

Ce proiecte mi-au plăcut, din care aș putea beneficia de ceva pentru provocarea mea? (de 

exemplu, un proiect social, de mediu sau cultural într-o altă țară?) 

Ce experiență ar avea un copil care ar interacționa cu ceea ce vreau să ofer? Dar o persoană în 

vârstă? Dar o persoană cu dizabilități? 

Pot folosi ideea în alt domeniu sau pentru diferite persoane? (Pot atrage atenția unor comunități 

la care nu m-am gândit, de ex. Părinți, tineri fără părinte, cei care lucrează la cinema etc.) 

Etapa Eliminare / elaborare are ca scop identificarea părților procesului care pot fi eliminate pentru 

a îmbunătăți produsul sau serviciul procesului. De asemenea, ajută la explorarea părților inutile 

ale proiectului. Gândiți-vă la ce s-ar putea întâmpla dacă ați eliminat sau ați redus unele idei. Cum 

ar fi simplificarea, reducerea sau eliminarea secțiunilor / componentelor? Întrebările legate de 

această parte includ: 

Pot modifica regulile? (de exemplu, pot folosi o felie de morcovi în locul unui castron) 
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Puteți elimina complet regulile? (de exemplu, pot consulta un pacient fără să-l întâlnesc în direct 

la birou?) 

Ce este cu adevărat esențial, la care nu pot renunța nici măcar în cap? (de exemplu, nu pot 

renunța la cafea într-o cafenea) 

Ce este mai puțin important la care pot renunța? (de exemplu, la un curs, la ce aș putea renunța? 

coli de hârtie, creioane, un set de dezghețare etc.) 

Ce-ar fi dacă Am făcut un proiect mai compact sau mai mic decât intenționasem? (de exemplu, 

pot face o singură secțiune a unui curs online, pe care o pot testa rapid, în loc de un curs întreg?) 

În unele situații, resursele sau pașii inutili ai procesului oferă o sarcină suplimentară pentru ca 

proiectul să atingă inovația și creativitatea. Eliminarea acestor resurse extinde capacitatea de a 

inova și aloca mai multe resurse pentru creativitate în cadrul organizațiilor. 

Etapa finală Reverse / rearanjare explorează potențialul inovator la schimbarea ordinii procesului 

în linia de producție. Inversarea procesului sau a unei părți a acestuia poate ajuta la rezolvarea 

problemelor sau poate produce rezultate mai inovatoare. Întrebările din această parte includ: 

Care sunt cauzele și efectele provocării mele? 

Cum ar fi dacă lucrurile s-ar întâmpla într-o altă ordine? 

  Pot schimba ritmul? 

  Pot înlocui pozitivul și negativul? 

  Pot inversa situația? (de exemplu, în loc de plictiseală, participanții sunt extazi? În loc de 

seriozitate, se așteptau să fie un mediu foarte relaxat sau glumeț sau o persoană care îi întâmpină 

cu mesaje surprinzătoare care îi ghidează spre locul unde să ajungă) 

   Pot schimba programul sau locația? (de exemplu, în loc să faci evenimentul în cel mai 

convenabil spațiu, să fii într-un alt spațiu?) 

Cum ar fi să fac exact opusul a ceea ce credeam inițial? 

Concluzii 
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Deoarece acest instrument de rezolvare a problemelor este foarte ușor și rapid de implementat, 

putem spune că este destul de eficient. Lucrul grozav este că, dacă nu funcționează prima dată, 

îl puteți folosi din nou. Conform studiilor, metoda SCAMPER poate duce la rezultate pozitive în 

până la 80% din cazuri. Acest lucru a fost dovedit de ESADE Business School într-unul dintre 

sondajele lor. În plus, s-a constatat că, cu cât oamenii folosesc metoda, cu atât este mai utilă, 

deoarece este mai ușor de implementat. Pentru a rezuma ceea ce a spus Edward de Bono, 

"Gândirea creativă în sensul creativității ideii nu este un talent mistic. Este o abilitate care poate 

fi practicată și cultivată." 
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IV.3. Concluzii 
 

Metodele prezentate în această colecție sunt axate pe dezvoltarea abilităților creative la 

cursanții adulți. Există o varietate de metode interactive de predare, cu toate acestea, provocarea 

a fost identificarea, selectarea și prezentarea metodelor care se concentrează puternic pe 

activarea proceselor mentale asociate creativității: gândire analitică și critică, imaginație, achiziție, 

reorganizare și restructurare a informațiilor , generând idei și produse noi, transformând produsele 

învechite în altele inovatoare, dând noi forme și resurselor vechi dar utile. 

Colecția de metode utilizate pentru a dezvolta creativitatea în educația adulților se 

adresează formatorilor de adulți și cursanților adulți, precum și tuturor educatorilor / profesorilor 

actuali și potențiali la fiecare nivel educațional, lucrând cu toate grupele de vârstă ale cursanților 

din diferite domenii de activitate. Acest lucru se datorează faptului că metodele prezentate în 

acest document împărtășesc o altă caracteristică majoră, și anume flexibilitatea. Metodele din 

această colecție pot fi adaptate fiecărui domeniu educațional și ajustate pentru a satisface nevoile 

cursanților de toate vârstele. Cu toate acestea, această colecție evidențiază aplicarea unor astfel 

de metode în educația adulților.     
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Anexe  

Anexa 1. Chestionar 1 referitor la metodele pentru stimularea/dezvoltarea 

creativității în educația adulților (aplicat grupului țintă principal al proiectului: 

formatori din educația adulților) 
 

Anexa 2. Chestionar 2 referitor la metodele pentru stimularea/dezvoltarea 

creativității în educația adulților (aplicat grupului țintă secundar al proiectului: 

participanți la programe de educație a adulților) 
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