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PROIECTUL GAMEDPROIECTUL GAMED
Această serie de 10 broșuri educaționale și tematice este unul dintre cele 4 rezultate intelectuale tangibile care au rezultat dintr-un parteneriat internațional creat
între 6 parteneri din 3 țări europene (Portugalia, România, Spania). Un consorțiu inter-sectorial care combină diferite sectoare educaționale a fost baza pentru
crearea unor intervenții multi-nivel educaționale complexe. 

În timp ce lucram cu tinerii, am identificat lipsa unor instrumente eficiente și adecvate pentru a sprijini abordarea noastră educațională centrată pe cei ce învață, în
special în domeniul competențelor principale adecvate în realitatea prezentă. 

Cele 10 broșuri tematice cu Conținut de Învățare pe bază de Jocuri (GLC) doresc să introducă, sprijine și dezvolte capacitatea profesioniștilor care lucrează cu
tinerii în contexte educaționale non-formale și formale. Acestea se concentrează în mod clar pe îmbunătățirea calității programelor educaționale care își propun
dezvoltarea competențelor principale care duc la o viață de succes și în același timp încurajează la tineri valori de bază de corectitudine, justiție socială, non-
discriminare și implicare în comunitate. 

Fiecare broșură GLC este autonomă, însă sunt toate interconectate pentru a crea oportunitatea și posibilitatea de a le transfera cu ușurință în realitățile diferite
cu care se confruntă tinerii. Broșurile GLC pot fi folosite cu ușurință în toate sferele diferite în care sunt activi tinerii: lucrul cu tinerii, educație, educație, familii și
grupuri de colegi.

Activitățile educaționale se adresează tinerilor între 13 și 30 de ani. În mod clar, este benefic și dezirabil să se ajusteze accentul și nivelul de complexitate al
exercițiilor către grupul de vârstă cu care lucrați.

Cele 10 broșuri educaționale diferite urmează aceeași filosofie, o structură similară și o imagine vizuală consecventă. De asemenea, fiecare broșură conține link-
uri și referințe valoroase pentru aprofundare tematică suplimentară.

Sperăm că această broșură și conținutul său vă va inspira să explorați.

„gamED: Folosirea Jocurilor pentru Dezvoltarea Competențelor Esențiale în Lucrul cu Tinerii” este un proiect Key Action 2 co-finanțat de Programul Erasmus+
Youth in Action al Uniunii Europene, cu numărul de referință 2020-3-RO01-KA205-095067. Conținutul nu reflectă neapărat viziunea și opinia Comisiei Europene. 



GÂNDIRE CRITICĂGÂNDIRE CRITICĂ
Această broșură cu Conținut de Învățare pe bază de Jocuri pune accent
pe Gândirea Critică. Este o introducere entuziasmantă în analizarea
lucrurilor într-o manieră obiectivă, abordarea diferitelor perspective și
filtrarea prejudecăților. Cu toate acestea, Gândirea Critică nu este o
competență pe care o dobândim imediat. Aceasta necesită exersare,
acceptarea criticilor și observațiilor și, cel mai important: a avea
capacitatea de a accepta să-ți schimbi punctul de vedere.

În realitatea noastră globalizată actuală, informațiile ajung la noi din
toate părțile, în toate formatele, mirosurile și culorile. Această expunere
constantă la informații nu mai este o alegere, a devenit aproape
imposibil de evitat. O competență de Gândire Critică a devenit din ce în
ce mai importantă și semnificativă pentru a face față unui asemenea flux
informațional. Vedem Gândirea Critică drept o competență eficace și
esențială pentru orice sarcină sau profesie. 



Gândirea Critică este o competență pe care tinerii o dezvoltă gradual pe măsură ce progresează în învățare. Deși

această competență este din ce în ce mai importantă, nu toți oamenii vor înțelege imediat conceptul și, prin urmare, nu

vor putea să îl asimileze cu ușurință.

Foundation for Critical Thinking (https://www.criticalthinking.org/) definește conceptul drept „procesul disciplinat în

mod intelectual de a conceptualiza, aplica, analiza, sintetiza și/sau evalua în mod activ și competent informații

colectate din, sau generate de, observație, experiență, reflecție, raționament sau comunicare, ca ghid al principiilor și

acțiunilor.” 

Gândirea critică este considerată una dintre cele mai importante abilități ale vieții care ar trebui promovată în toate

mediile de învățare, formale și non-formale (LMTF, 2013).

Motivul pentru care gândirea critică poate fi dificil de înțeles este deoarece impune tinerilor să renunțe la presupuneri și

principii, să învețe să gândească fără prejudecată sau judecată.

Gândirea critică transcende memorizarea; implică, în mare parte, încurajarea tinerilor să diferențieze între concepte, să

soluționeze probleme, să gândească în mod creativ și să aplice corect cunoștințele.

În principal, putem defini Competența Gândire Critică drept capacitatea de a analiza situații din mai multe perspective.

Aceasta împarte problemele în componente. Ia în considerare și organizează părțile într-o manieră sistematică.

Diferențiază între fapte și opinii. Caută cauzele de bază și analizează consecințele diferitelor cursuri de acțiune. Sprijină

procesul decizional corect.



Gândirea Critică nu este un sinonim al „Gândirii Creative”, ci este bazată pe un proces disciplinat de conceptualizare,

analizare și evaluare a informațiilor și de raționament realist. În timp ce gândirea creativă este divergentă (de exemplu,

ne ajută să ne gândim la mai multe modalități de a rezolva o problemă), gândirea critică este convergentă (de exemplu,

ne ajută să alegem cea mai utilă abordare sau să descoperim adevărul). În plus, creativitatea îi ia locul după un proces

de gândire critică cu privire la o temă sau un subiect. Când este creat un cadru obiectiv și adevărat, soluțiile și

rezolvările creative devin mai sustenabile și realiste.

Vă invităm să vă implicați în ambele activități propuse, ca un început entuziasmant în explorarea gândirii critice

aprofundate cu grupul de tineri.

Pentru informații suplimentare:

LMTF (Learning Metrics Task Force). (2013). Toward universal learning: What every child should learn (Report No. 1 of

the Learning Metrics Task Force). UNESCO Institute for Statistics and Brookings Institute.



ACTIVITĂȚI DE GÂNDIREACTIVITĂȚI DE GÂNDIRE
CRITICĂCRITICĂ

CARE ESTE POZIȚIACARE ESTE POZIȚIA
TA?TA?

TURULTURUL
EXTRATERESTRULUIEXTRATERESTRULUI



Pro & Contra

CARE ESTE POZIȚIACARE ESTE POZIȚIA
TA?TA?



DURATADURATA

Moderat - dificil50 minute Între 4 și 24 de persoane

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
GRUPULUIGRUPULUI

NIVELUL DENIVELUL DE
COMPLEXITATECOMPLEXITATE

PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ
În mai multe grupuri mai mici, tinerii analizează diferite afirmații.

Prin analizarea fiecărei afirmații și colectarea faptelor concrete,

dezvoltă argumente pro și contra. Concluziile finale sunt

prezentate fiecăruia și feedback-ul de la alte sub-grupuri

consolidează exercițiul. O interogare la sfârșit finalizează

exercițiul.



Exersa procesul Gândirii Critice pe baza
feedback-ului și observațiilor colegilor.

Exersa diferențierea dintre fapte și raționamente
subiective și obiective.

OBIECTIVEOBIECTIVE MATERIALEMATERIALECa educator, puteți folosi această activitate pentru a:

Dezvolta linii narative consecvente care sprijină o
opinie formată.

HÂRTIE ȘI PIX PENTRUHÂRTIE ȘI PIX PENTRU
FIECARE PERSOANĂFIECARE PERSOANĂ

UN OBIECT DIFERENȚIAT, IDENTIC SAU SIMILARUN OBIECT DIFERENȚIAT, IDENTIC SAU SIMILAR
(SAU UN CARTONAȘ COLORAT) PENTRU FIECARE(SAU UN CARTONAȘ COLORAT) PENTRU FIECARE
SUB-GRUP. ACEST OBIECT SIMBOLIZEAZĂSUB-GRUP. ACEST OBIECT SIMBOLIZEAZĂ
„SEMNUL SUBIECTIVITĂȚII” (A SE VEDEA MAI„SEMNUL SUBIECTIVITĂȚII” (A SE VEDEA MAI
JOS)JOS)  

PREGĂTIȚI CELE 10 AFIRMAȚII IMPRIMATE PE OPREGĂTIȚI CELE 10 AFIRMAȚII IMPRIMATE PE O
COALĂ DE HÂRTIE PENTRU FIECARE SUB-GRUP SAUCOALĂ DE HÂRTIE PENTRU FIECARE SUB-GRUP SAU
ÎN MOD ALTERNATIV, PROIECTAȚI-LE PE UN ECRANÎN MOD ALTERNATIV, PROIECTAȚI-LE PE UN ECRAN
PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII.PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII.



INSTRUCȚIUNI PAS CUINSTRUCȚIUNI PAS CU
PASPAS

Spuneți participanților că ați pregătit
mai multe afirmații controversate
pentru ei. Însă, înainte să înceapă,
rugați-i să formeze grupuri alese în
mod liber, de câte 4-6 persoane.

Limitați la maximum 4 grupuri în total:
grupul 1, 2, 3 și 4.

Arătați-le cele 10 afirmații. Spuneți
participanților că fiecare grup poate
alege 1 afirmație pe care să o aloce

unui alt grup.

Informați toate grupurile că vor trebui
să pregătească o prezentare în
legătură cu afirmația pe care o

primesc, pe baza poziției lor cu privire
la subiect.

Întrebați grupul 1 ce afirmație a ales pentru

grupul 2, grupul 2 pentru grupul 3, grupul 3

pentru grupul 4 și grupul 4 pentru grupul 1.

Dacă aceeași afirmație este aleasă de mai

multe ori este ok. Aceasta arată efectul

declanșator al acelei afirmații în grupul

general și poate fi reluată în secțiunea de

interogare (a se vedea mai jos).

Spuneți grupurilor că au la dispoziție
10 minute pentru a decide dacă sunt
de acord sau nu cu afirmația primită.

Cereți-le să enumere atât
argumentele pro, cât și pe cele

contra. 

După 10 minute, opriți procesul
anterior. Întrebați fiecare grup cum se

descurcă, înainte să explicați
următoarea etapă.

Spuneți grupurilor că au la dispoziție 5 minute pentru a marca
pe lista lor care sunt argumentele obiective sau subiective.

Dacă este necesar, clarificați ambele cuvinte cu un exemplu
(de exemplu, un argument subiectiv ar putea fi bazat pe o

preferință sau un sentiment personal, iar un argument obiectiv
este bazat pe fapte clare și rezultate generate în urma unor

procese de cercetare. 

11 22 33 44

55 66 77



PAS CU PASPAS CU PAS
Informați grupurile că au la dispoziție 10 minute

pentru a produce o prezentare de 2 minute, care să
le explice opinia despre afirmație. Această

prezentare ar trebui să fie bazată pe argumentele
lor indicate drept obiective. Cereți-le să

desemneze un purtător de cuvânt.

Ascultați diferitele prezentări.

Înainte să ascultați diferitele prezentări, dați fiecărui grup un
„semn al subiectivității”. Spuneți grupurilor că pot ridica acest

semn în aer, atunci când consideră că un argument este
subiectiv, în loc să fie obiectiv. Dacă în timpul unei prezentări au

fost folosite aceste semne, alocați timp după respectiva
prezentare pentru a discuta motivele aferente.

88

1010

99

Când această etapă este finalizată,
inițiați interogarea.

1111



 Liberul arbitru nu există.

 Votul nu este un drept, este o datorie.

Toate țările ar trebui să fie conduse prin democrație.

Este dreptul tău să refuzi să înveți ceva.

Un „fapt” este un fapt doar atunci când este demonstrat obiectiv.

Iubirea poate fi măsurată.

Altruismul este un sinonim pentru egoism.

Știrile false sunt tot știri.

Creativitatea omoară Gândirea Critică.

Echitatea înseamnă de fapt „egalitate sporită”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LISTĂ DE AFIRMAȚII SUGERATE:LISTĂ DE AFIRMAȚII SUGERATE:



INTEROGARE/INTEROGARE/
EVALUAREEVALUARE

Ce impresie v-a creat această activitate? La început și acum?

URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FIURMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FI
ADRESATE, ÎN ORDINEA SUGERATĂ.ADRESATE, ÎN ORDINEA SUGERATĂ.

Cât de ușoară sau dificilă vi s-a părut această activitate?
Care au fost părțile cele mai dificile? Din ce motive?

Cum a decis grupul vostru afirmația pe care a alocat-o
celuilalt grup? Care au fost motivele principale?

În cazul în care aceeași afirmație a fost aleasă de mai mult
de 1 grup: care credeți că au fost motivele?

Cât de ușoară sau dificilă vi se pare separarea între
raționamentul obiectiv și cel subiectiv?

Ce credeți despre „manipularea faptelor”?

Care credeți că a fost obiectivul acestei activități?

Vă puteți gândi la exemple din viața de zi cu zi, în care vă
confruntați cu situații similare?



ADAPTĂRIADAPTĂRI  
POSIBILEPOSIBILE

Pot exista multe adaptări la această activitate. Timpul, regulile, dimensiunile grupurilor pot fi ușor

schimbate, ceea ce duce la o dinamică diferită. Puteți ajusta această activitate, realizând-o într-un

format personalizat, în funcție de nevoile dvs. identificate și resursele disponibile.

Dacă doriți să reduceți timpul: alocați aceeași afirmație unor grupuri diferite. După prima prezentare,

celelalte grupuri pot adăuga, comenta, reacționa și completa.



RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI
PENTRUPENTRU
FACILITATORFACILITATOR

O mare provocare pentru rolul dvs. de facilitator în timpul acestei

activități va fi să rămâneți imparțial(ă) în privinţa afirmațiilor. Evitați să

adoptați o poziție (pro sau contra). Este mai important să vă concentrați

pe procesul analizei și raționamentului în ceea ce privește experiența

tinerilor, decât pe cine are dreptate sau nu în argumente și concluzie. 



Cereți tinerilor să aducă titluri de articole din mass media (online și offline: ziare,
știri TV, reviste). Explorați împreună cât de manipulatoare sau sugestive sunt (sau
nu) acele titluri. Acesta este un exercițiu excelent de Gândire Critică aplicat în
confruntarea noastră din fiecare zi cu volume mari de informații.

SUGESTII DE URMATSUGESTII DE URMAT

Definiți împreună ce valori importante contează pentru dvs, individual sau în grup.
Gândiți-vă împreună cum puteți pune în practică aceste valori, pe baza unor fapte
și evenimente obiective, și nu pe baza unor sentimente subiective. 

IDEAS FOR ACTIONIDEAS FOR ACTION



Oferiți răspunsuri extratereștrilor

TURULTURUL
EXTRATERESTRULUIEXTRATERESTRULUI



DURATADURATA

Moderat
30 minute (în funcție de timpul necesar

pentru interogarea cu privire la activitate)
Minimum 3 participanți

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
GRUPULUIGRUPULUI

NIVELUL DENIVELUL DE
COMPLEXITATECOMPLEXITATE

PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ
Această activitate are scopul de a-i încuraja pe tineri să

analizeze mai în profunzime cine suntem, ca persoane și ca

societate. Activitatea presupune analizarea a ceea ce facem sau

ce prețuim, dintr-o perspectivă nouă. Scopul este de a-i încuraja

pe participanți să răspundă la câteva întrebări ca o modalitate de

a explora presupunerile și unele situații uzuale din viață pe care

le considerăm drept sigure. 



PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ

Ce este un joc și de ce îl joacă oamenii?

Ce sunt „echipele” și de ce este atât de important pentru oameni să facă parte dintr-o echipă?

De ce par aceste jocuri să beneficieze de mai multă atenție decât alte chestiuni de pe planeta voastră,

precum bolile, sărăcia și protecția mediului?

De ce trăiesc oamenii emoții atât de intense și chiar devin violenți când privesc jocurile?

 Ce s-ar întâmpla dacă niciun om nu ar putea să joace aceste jocuri?

 Prezentați tinerilor următorul scenariu:

„Organizați un tur pentru extratereștri care vizitează pământul și observă oamenii. Sunteți cu toții în nava lor

spațială când

zburați deasupra unui stadion de fotbal. Unul dintre extratereștri este confuz și vă cere ajutorul.”

După ce citesc scenariul, pe baza unei metodologii explicate mai jos, participanții vor răspunde la aceste

întrebări.

1.

2.

3.

4.

5.



Încuraja analizarea a ceea ce facem sau ce
prețuim, dintr-o perspectivă nouă.

Stimula gândirea critică pentru a analiza mult mai
profund cine suntem, atât ca oameni cât și ca

societate.

OBIECTIVEOBIECTIVE MATERIALMATERIAL
Ca educator, puteți folosi această activitate pentru a:

Sprijini identificarea unor argumente și unghiuri
diferite pentru a explica o situație. HÂRTIE ȘI PIXHÂRTIE ȘI PIX

PENTRU FIECAREPENTRU FIECARE
GRUPGRUP



PAS CU PASPAS CU PAS Rugați grupul să se împartă în
sub-grupuri (minimum 2,

maximum 5). Oferiți o coală de
hârtie și un pix fiecărui grup.

Citiți scenariul întregului grup și
pregătiți cartonașe care să

conțină câte o întrebare,
numerotate de la 1 la 5.

Explicați că fiecare grup se va gândi
și va răspunde la o singură

întrebare.

Cereți fiecărui grup să aleagă un
număr între 1 și 5 și alocați cartonașul
cu întrebarea aferentă la care trebuie

să răspundă

Spuneți grupurilor că au la
dispoziție 20 de minute ca să îşi

scrie ideile sau punctele de vedere
pentru a răspunde la întrebările

extratereștrilor într-un fel pe care
aceștia să-l înțeleagă.

După ce un grup își prezintă punctul
de vedere, cereți celorlalte grupuri

să contribuie cu idei.

Reluați ideile de la grup și
contribuțiile de la celelalte grupuri.

11 22

33 44 55

77 88
Discutați contribuțiile cu toate

grupurile și încurajați-le să fie critice
cu privire la subiectul respectiv.

99

Invitați fiecare grup să-și
prezinte punctul de vedere.

66



INTEROGARE/INTEROGARE/
EVALUAREEVALUARE

Cât de ușoară sau dificilă vi s-a părut că a fost această
activitate? Care au fost acele momente mai specifice?

URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FIURMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FI
ADRESATE, ÎN ORDINEA SUGERATĂ.ADRESATE, ÎN ORDINEA SUGERATĂ.

Care credeți că a fost obiectivul acestei activități?

Grupul vostru și-a atins obiectivul? 

Vă puteți imagina alte tipuri de întrebări pe care extratereștrii ar putea să vi
le adreseze, cu privire la același subiect sau la alte subiecte? Dacă da,

cum ați răspunde la acele întrebări?

Ce ați învățat din această activitate? 

Cum ați putea aplica această învățătură în viața voastră?



ADAPTĂRIADAPTĂRI  
POSIBILEPOSIBILE

Acest exercițiu ar putea fi combinat cu metodologia ‘World Café’

(www.http://theworldcafe.com). În acest caz, ar fi nevoie de mai mult timp.



RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI
PENTRUPENTRU
FACILITATORFACILITATOR

În timpul lucrului în grupuri, facilitatorul poate trece de la un grup la

altul, oferind feedback care ghidează tinerii în activitate - de exemplu,

consolidarea întrebării și adresarea unor întrebări similare. Obiectivul

este ghidarea tinerilor să gândească în mod non-convențional.

Acest exercițiu funcționează în mod eficient cu subiecte concrete. Cu

toate acestea, ar putea fi mai interesant să explorați și alte conexiuni

posibile, dacă acest lucru este relevant pentru grupul de tineri și

obiectivele de învățare propuse. De exemplu, poate fi interesant pentru

grup să explice extratereștrilor chestiunile referitoare la schimbările

climatice, protecția mediului, relațiile dintre oameni, etc.



Implementați acest exercițiu folosind subiecte care sunt apropiate de realitatea
efectivă a tinerilor. Acestea se pot referi la studiile lor sau alte subiecte relevante
pentru societatea noastră.

SUGESTII DE URMATSUGESTII DE URMAT

Ar fi interesant să schimbați întrebările între grupuri. Toți participanții ar putea oferi
feedback cu privire la toate chestiunile, astfel consolidând cooperarea și
colaborarea.
Discutați cu grupul despre ce i-a susţinut în a răspunde la întrebări și în a identifica
diferite modalități de a explica lucruri. Sprijiniți-i în a reflecta cu privire la
momentele în care trebuie să utilizeze un „limbaj” diferit pentru a avea un dialog
cu o persoană care are o înțelegere diferită.

IDEAS FOR ACTIONIDEAS FOR ACTION


