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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 complexitatea 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. 



ÎNVĂȚAREÎNVĂȚARE
Competența Învățare joacă un rol central în întregul proces de
dezvoltare a unei persoane. Capacitatea mai mare sau mai mică pe care
o au persoanele de a face față cu succes celor mai diverse situații și
probleme ale vieții cotidiene este asumată de capacitatea acestor
persoane, ca tineri, de a-și gestiona și regla procesul de învățare în mod
independent. Această competență este cerută și încurajată în sistemele
educaționale contemporane.
Datorită rolului său central în obținerea calității învățării și a performanței
tinerilor în și în afara lucrului cu tinerii și a școlii, învățarea autoreglată
sau competența de a „învăța să înveți” a devenit unul dintre principalele
concepte în educație.

Pe lângă abilitățile de înțelegere și de învățare, competența de a învăța
să învățăm incorporează atitudini, valori și convingeri care permit unei
persoane să dezvolte eficiență, flexibilitate și auto-organizare în
învățarea care are loc în contexte diferite. Pe baza acestor
caracteristici, putem defini competența de a învăța să învățăm ca o
meta-competență, deoarece aceasta are un impact semnificativ asupra
dobândirii și aplicării altor competențe.



În acest sens, competența de a învăța să învățăm poate fi înțeleasă ca un amestec complex de cunoștințe, abilități,

valori, atitudini și dispoziții care sprijină persoana să învețe pe tot parcursul vieții, valorificând oportunități de învățare pe

toată durata vieții, învățând formal, non-formal și informal (Hoskins & Crick, 2010).

În plus, această competență este legată de motivația pentru învățare, obiectivele de învățare, metodele preferate de

învățare, strategiile de învățare și cooperarea cu ceilalți și le permite tinerilor să devină persoane mai eficiente, flexibile

și mai auto-organizate în diverse contexte. 

A învăța să învățăm este un proces care se concentrează pe conștientizarea de sine a persoanei în procesul de

învățare, care include motivația de a învăța, obiectivele de învățare, strategiile preferate de învățare și cooperarea cu

alte persoane. Pe parcursul vieții, mai ales în timpul procesului intensiv de educație, tânărul își dezvoltă conștientizarea

de sine în procesul de învățare și, pe baza acestei conștientizări, conturează strategii de învățare.

Competența de a învăța să învățăm include și abilitatea de a organiza și structura învățarea unei persoane, în contexte

individuale sau de grup, precum și capacitatea de a gestiona eficient timpul și informațiile, rezolvarea problemelor,

adoptarea, aplicarea și evaluarea noilor cunoștințe în diferite circumstanțe. Include conștientizarea procesului de

învățare și a nevoii de învățare, precum și capacitatea de a depăși obstacolele din calea unei învățări mai eficiente.

Această competență cuprinde atât dimensiunea cognitivă, cât și cea afectivă și indică natura ei transversală, pe tot

parcursul vieții și dimensiunea continuă (Drăghicescu et al., 2015).



Recomandarea privind cadrul european al competențelor cheie (Consiliul European, 2006) conține următoarea definiție a conceptului de „a

învăța să învățăm”:

„A învăța să învățăm” este capacitatea de a urmări și de a persista în învățare, de a ne organiza propria învățare, inclusiv prin gestionarea

eficientă a timpului și a informațiilor, atât individual, cât și în grup. Această competență include conștientizarea procesului și nevoilor unei

persoane, identificarea oportunităților disponibile și capacitatea de a depăși obstacolele pentru a învăța cu succes. Această competență

înseamnă dobândirea, procesarea și asimilarea de noi cunoștințe și abilități, precum și căutarea și utilizarea îndrumărilor. A învăța să învățăm

înseamnă că persoanele care învață se bazează pe experiențele anterioare de învățare și de viață pentru a utiliza și aplica cunoștințele și

abilitățile în diverse contexte: acasă, la locul de muncă, în educație și instruire. Motivația și încrederea sunt esențiale pentru competența unei

persoane.”

Deși este important ca această competență de a învăța să învățăm să nu fie considerată o altă denumire pentru abilitățile de învățare și

procesele de învățare, aceasta include și procese non-învățare, cum ar fi capacitatea de a organiza propria învățare; capacitatea de a identifica

și de a depăși obstacolele de învățare; de a putea să ne bazăm pe experiențele anterioare de învățare și de viață pentru a utiliza și aplica

cunoștințele și abilitățile acasă, la locul de muncă, în educație și instruire. Să învăţăm cum să învăţăm ca și concept este extrem de relevant

pentru munca pentru tineret și școli datorită valorii explicite pe care o acordă atitudinilor, motivației și dorinței de a învăța.

Vă invităm să vă implicați în ambele activități propuse în continuare în această broșură.



ACTIVITĂȚI DEACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚAREÎNVĂȚARE

GHICI!GHICI!
PREMIULPREMIUL

OSCAR PENTRUOSCAR PENTRU
ÎNVĂȚAREÎNVĂȚARE



Știm mai mult decât credem

GHICI!GHICI!



DURATADURATA

Ușor50 de minute
Minimum 3 participanți, sau echipe de

până la 6 persoane

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
GRUPULUIGRUPULUI

NIVELUL DENIVELUL DE
COMPLEXITATECOMPLEXITATE

PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ
Grupul de jucători se implică într-o descoperire a „cine știe ce”, într-o

atmosferă de joc. După descoperirea despre cine știe anumite activități,

întrebări suplimentare explorează diferite conexiuni între învățare și „a învăța

cum să învățăm”.



analiza împreună modul în care învățăm

OBIECTIVEOBIECTIVE MATERIALEMATERIALECa educator, puteți folosi această activitate pentru a:

1 JETON DE JOC/JUCĂTOR1 JETON DE JOC/JUCĂTOR
(DE EX. 1 SAU 2 EUROCENȚI)(DE EX. 1 SAU 2 EUROCENȚI)

1 MATERIAL IMPRIMAT DIN1 MATERIAL IMPRIMAT DIN
LISTA DE ACTIVITĂȚILISTA DE ACTIVITĂȚI
ATAȘATĂ, DECUPAȚI CELEATAȘATĂ, DECUPAȚI CELE
30 DE ACTIVITĂȚI/ECHIPĂ30 DE ACTIVITĂȚI/ECHIPĂ
DIFERITEDIFERITE

IMPRIMAȚI DE DOUĂ ORIIMPRIMAȚI DE DOUĂ ORI
LISTA DELISTA DE
ÎNTREBĂRI/ECHIPĂ.ÎNTREBĂRI/ECHIPĂ.
DECUPAȚI DIFERITELEDECUPAȚI DIFERITELE
ÎNTREBĂRI.ÎNTREBĂRI.

stimula măsurile pentru planificarea propriei
învățări



PAS CU PASPAS CU PAS Fiecare echipă se așează în
jurul unei mese. Fiecare jucător

are 1 jeton de joc

Primul jucător întoarce un bileţel de activitate și citește cu voce tare ceea ce este scris. Toți
jucătorii decid individual și în tăcere dacă știu acest lucru (=stăpânesc acest aspect). Dacă da, ei

vor pune mâna în mijlocul mesei cu jetonul de joc ascuns în interiorul mâinii. Dacă nu, își pun
mâna fără jeton. Spuneți-le jucătorilor să facă acest lucru într-un mod în care niciunul dintre

ceilalți jucători să nu știe dacă jetonul este acolo sau nu.

După ce jucătorii răspund
împreună la întrebare, ultimul

jucător întoarce cartea de
activitate următoare și repetă.

După ce timpul de joacă expiră,
începeți interogarea

11

33

55 66

Toți jucătorii ghicesc acum „câte jetoane cred că sunt
în mâinile de la mijlocul mesei”. Cel care are dreptate

(începând cu jucătorul care a întors cartea, apoi în
sensul acelor de ceasornic) sau cel mai aproape de
răspunsul corect, primește bileţelul de activitate și

întoarce aleatoriu un bileţel din cele cu întrebări

44

Bileţelele de activitate și cele
cu întrebări sunt plasate în

mijlocul mesei, cu faţa în jos.

22



LISTĂ DE 30LISTĂ DE 30
DE ACTIVITĂȚIDE ACTIVITĂȚI



LISTĂ DELISTĂ DE
ÎNTREBĂRIÎNTREBĂRI



INTEROGARE/INTEROGARE/
EVALUAREEVALUARE

Cum a fost această activitate pentru voi?

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

V-a surprins ceva?

Care ar fi noile descoperiri pe care le-ați făcut în timpul
acestei activități?

Cum vă simțiți când învățați ceva? 

Ce elemente valorificați din această activitate?



ADAPTĂRIADAPTĂRI
POSIBILEPOSIBILE

Bileţelele de activitate pot fi făcute de jucători, ceea ce permite o

introspecție și o descoperire a lucrurilor pe care le-am învățat/stăpânit și

pe care le considerăm evidente pentru toți.



RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI
PENTRUPENTRU
FACILITATORFACILITATOR

Această activitate folosește câteva tehnici de jocuri pentru a facilita

împărtășirea despre învățare. Jucătorii s-ar putea întreba „cine câștigă”

jocul. Când apare această întrebare, explicați că „elementul distractiv”

este ceea ce câștigăm cu toții.

Dacă nu aveți mai multe echipe implicate în același timp, nu ezitați să

vă participați ca jucător. Acest lucru vă permite mai ușor să aprofundați

diferitele întrebări și să provocați jucătorii să „învețe să învețe” într-un

mod mai direct și mai eficient



IDEI DE ACȚIUNIIDEI DE ACȚIUNI

Cereți fiecărui participant să creeze o „listă de lucruri pe care ai vrea să le faci
înainte să mori” cu 5 lucruri pe care vor să le înveţe pe termen scurt. Provocați
participanții cu un interval de timp pentru a învăţa aceste lucruri. 

În mod alternativ, puteți crea și o „bază de date de învățare”, în care membrii
grupului oferă oportunități de învățare unul altuia.



Formula secretă a învățării

PREMIULPREMIUL
OSCAR PENTRUOSCAR PENTRU
ÎNVĂȚAREÎNVĂȚARE



DURATADURATA

Moderat50 de minute
Până la 30, lucru în sub-grupuri de

aproximativ 5 persoane

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
GRUPULUIGRUPULUI

NIVELUL DENIVELUL DE
COMPLEXITATECOMPLEXITATE

PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ
Fiecare grup a primit un „premiu Oscar pentru învățare” într-un anumit domeniu de

învățare. Se apropie marea „Ceremonie a premiilor Oscar pentru învățare” și toate

grupurile sunt invitate să țină un discurs în care să explice motivele pentru care

merită să primească acest „premiu Oscar pentru învățare”.



Stimula asumarea responsabilității pentru
propriul proces de învățare.

Consolida conceptul de învățare independentă pe
tot parcursul vieții.

OBIECTIVEOBIECTIVE MATERIALEMATERIALE
Ca educator, puteţi folosi această activitate pentru a:

Crea încredere pentru implicarea în situația de
învățare.

HÂRTIE ȘI PIX PENTRUHÂRTIE ȘI PIX PENTRU
FIECARE GRUPFIECARE GRUP

Încuraja tinerii să învețe unii de la alții, să
ofere/primească feedback.



PAS CU PASPAS CU PAS
Formați grupuri aleatorii, în mod
ideal, de aproximativ 5 persoane

pentru fiecare grup.

Mergeți la diferitele grupuri și oferiți
fiecărui grup o foaie cu una dintre

următoarele categorii ale „premiilor
Oscar pentru învățare”. Inventați alte

categorii dacă este cazul.11 33

44

Spuneți tuturor grupurilor că au sosit la „evenimentul de
decernare a premiilor Oscar pentru învățare”. Fiecare dintre

grupuri a câștigat un premiu Oscar prețios și unic pentru
învățare și este invitat să susțină un discurs în care explică

motivele pentru care merită să primească acest premiu
Oscar pentru învățare. Evenimentul este transmis în direct în

întreaga lume. 22
Grupurile au 10 minute pentru a-și

pregăti discursul și pentru a decide

cine va fi purtătorul de cuvânt.

55
Adunați pe toți în fața unei „scene”

improvizate și ascultați diferitele

discursuri, unul câte unul. O

abordare teatrală sporește

atmosfera plăcută.

 66
După fiecare discurs, acordați

cuvântul publicului pentru reacții și

întrebări. Pregătiți în prealabil câteva

întrebări de rezervă pentru fiecare

„premiu Oscar pentru învățare”,

pentru orice eventualitate. 66
La final, mulțumiți tuturor și

începeți interogarea activității.



CATEGORIICATEGORII
Bune practici pentru o învățare rapidă și eficientă.

Bune practici pentru a ști ce nu vrei să înveți.

Bune practici pentru a căuta noi învățături.

Bune practici în utilizarea instrumentelor care sprijină învățarea.

Bune practici în alegerea unui mediu de învățare bun.

Bune practici în a găsi sprijin pentru propria învățare.



INTEROGARE/INTEROGARE/
EVALUAREEVALUARE

Ce impresie v-a creat această activitate?

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

Care credeți că a fost obiectivul acestei activități?

A fost ceva care v-a surprins la discursuri?

Dacă aceste premii Oscar pentru învățare ar exista cu adevărat,

ați fi interesați să „câștigați” unul?

Cât de realist a fost discursul vostru? Dar celelalte discursuri?

Ar fi posibil să puneți în practică diferitele elemente
menționate în cadrul discursurilor? Ce ne împiedică uneori să

facem acest lucru?

Ce elemente valorificați din această activitate?



ADAPTĂRIADAPTĂRI
POSIBILEPOSIBILE

Cereți grupurilor să definească (pentru fiecare persoană sau pentru întregul grup) un lucru dificil pe

care visează să îl învețe. Invitați-i să facă un plan de învățare pe o perioadă de 12 luni, cu obiective

intermediare și etape clare. Utilizați aceste obiective intermediare în planul de învățare drept conținut

pentru discursuri.



RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI
PENTRUPENTRU
FACILITATORFACILITATOR

În timp ce participanții își pregătesc discursul, folosiți timpul
pentru a crea un mediu plăcut. Muzică festivă pentru
deschiderea „evenimentului de decernare a premiilor
Oscar”, o mică scenă, un microfon improvizat etc. Multe
detalii fac activitatea mai captivantă și mai interesantă pentru
toată lumea.



Explorați împreună ce schimbări realiste și ușoare ați putea face în mediul vostru
(ONG, club pentru tineri, clasă) pentru a face învățarea mai interesantă și mai
ușoară.

IDEI DE ACȚIUNIIDEI DE ACȚIUNI


