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Buletinul 
Proiectului  
Newsletter 
Acest buletin isi propune sa mentina oamenii informati 
in legatura cu progresul facut in cadrul proiectului 
PROACTIVE.  Este o forma de comunicare disponibila 
atat in format digital cat si printat.   

www.proactive-project.eu 

In acest numar 

› Conceptele ProActive: Factori de 
success pentru GBL 

› Activitati: Scenariile GBL proiectate 

› Focus special: EUTOPIA  
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aspects 

In cadrul unui studiu realizat anterior in cadrul ProActive a 
fost indentificat un set de factori de succes, de care trebuie sa 
se tina cont in proiectarea unor scenarii Game Based Learning 
de success. Trei dimensiuni diferite au fost evidentiate.  

AAssppeeccttee  aallee  jjooccuulluuii  

› Scopuri: Jocul trebuie sa includa obiective finale, dar si scopuri 
pe termen scurt si mediu pentru a-l ajuta pe jucator sa atinga 
scopul final.  

› Reguli: Regulile trebuie sa fie clare si consistente. 

› Provocare: Nivelul de dificultate trebuie sa fie echilibrat pentru a 
motiva jucatorul.     

› Feedback: Jucatorii trebuie sa fie capabili sa perceapa impactul actiunilor proprii in lumea jocului, pentru 
a fi informati asupra progresului si eventual sa isi ajusteze actiunile.  

› Angajament: Jocul trebuie sa antreneze jucatorul, sa poata fi rezolvat utilizand elemenetele jocului ca pe 
o actiune narativa, un mediu incursiv,  scopurilor antrenante.  

› Adaptabilitate: Experienta de joc trebuie sa varieze de la un jucator la altul si de la un joc la altul.  

› Rejucare: Jucatorul trebuie sa simta dorinta de a juca mai mult de o data.  

› Competitie: Jocul trebuie sa promoveze competitia si colaborarea “buna” intre colegi sau individual.  

› Divertisment: Jocul trebuie sa include elemente inclinate spre amuzament si sansa. 

AAssppeeccttee  aallee  iinnvvaattaarriiii    

› Obiectivele educationale: Jocul trebuie sa se potriveasca cu scopurile invatarii (ex. concepte ce urmeaza 
a fi predate). 

› Profilul studentilor: Continuturile si necunoscutele jocului trebuie adaptate profilului, varstei si 
contextului social al studentilor. 

› Evaluare: Un sistem de recompense trebuie adaptat pentru a evalua performanta in cadrul jocului.  

› Scenarii de invatare inteligibile: Jocul trebuie inclus intr-un scenariu mai larg impreuna cu alte activitati 
de invatare (sesiuni de discutii, activitati de grup, teme de acasa, etc.)  

› Achizitia progresiva a cunostintelor: Nivelul provocarii in experienta de invatare trebuie sa fie suficient 
de ridicat pentru a tine studentii concentrati fara a le depasi insa abilitatile. 

› Nivelul autonomiei: Cursantii trebuie sa poata explora jocul fara interventia unui instructor.  

TTeecchhnniiccaall  aassppeeccttss    

› Grafica: Jocul trebuie ai aiba o interfata prietenoasa astfel incat jucatorul sa se concentreze pe obiective.  

› Flexibilitate: Jocul sa poata fi adaptat usor unor context diferite, fara modificari complexe.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ultimile luni, in consortiul ProActive a fost 
implicat in activitati de instruire si lucru in 
echipa cu profesori/instructori din diferitele 
grupuri tinta. Prin urmare, au fost create 
aproape 60 de scenarii GBL, care sunt in acest 
moment testate in context reale. Uitati-va 
putin la rezultatele obtinute!  

SSppaanniiaa  

Cu ajutorul echipei UB, profesorii din Spania 
au creat 14 scenarii GBL (10 realizate cu  
<e-Adventure> si 4 cu EUTOPIA). Aceste 
scenarii au fost create pentru elevii din scoala 
primara si secundara si sunt  legate de diferite 
subiecte ca Fizica, Matematica, Istoria si 
cultura Spaniola. Patru dintre jocurile create  
au fost implementate deja in contexte reale de 
predare. Experienta a fost una pozitiva, atat 
pentru elevi cat si pentru profesori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa UCM a dezvoltat opt scenarii GBL 
utilizand <e-Adventure>. Profesorii de la 
Clinica de Chirurgie, marketing si 
Comunicare, Inginerie Software si Inteligenta 
artificiala ca si din scoala primara, au creat 
jocuri de calitate pentru a familiariza studentii 
cu diferitele domenii.  

 

 

IIttaalliiaa  

In Roma, datorita echipei de cercetare DPPSS, 
profesorii dezvolta propriile jocuri 
concentrandu-se pe valoarea adaugata a 
utilizarii GBL. Acestia au hotarat sa foloseasca 
editorul EUTOPIA pentru a creste participarea si 
colaborarea intre student si pentru ca vad in 
jocurile de rol o ocazie amuzanta de a face 
acest lucru.  

... si Napoli 
Profesorii apartinand universitatii si zonei 
doctorale au fost sprijiniti de echipa UNINA 
pentru a dezvolta 10 scenarii GBL utilizand 
platforma EUTOPIA. Profesorii s-au concentrat 
pe imbunatatirea abilitatilor sociale cu autorul 
unui editor de joc care sa rezolve probleme 
relationale prin jocuri de rol. Doua scenarii vor 
fi testate contexte reale in Septembrie.   

 

RRoommaanniiaa 

Activitatile de proiectare care au fost 
coordonate in Bucuresti de catre UNIBUC au 
avut drept scop dezvoltarea creativitatii in 
scenariile educationale. Rezultatele sunt 
incurajatoare pentru dezvoltarea ulterioara a  
proiectului. Pana acum au fost create 10 
scenarii adresate zonei de training profesional. 
Creatorii de jocuri au avut sansa de a-si aplica 
creativitatea in crearea jocurilor interactive, cu 
o mare valoare educationala. Jocurile sunt 
menite sa aduca o noua metoda de 
predare/invatare: conceptul „learning by 
doing”. In aceste medii sigure cursantii pot 
explora, descoperi, comunica, exersa si pot 
obtin informatii fara teama de a gresi.  

MMaarreeaa  BBrriittaanniiee  

CAST implementeaza scenarii GBL in 
urmatoarele domenii: sprijinirea profesorilor 
care creeaza jocuri ce vor ajuta copiii autisti sa 
devina mai independenti, care vor ajuta parintii 
sa isi imbunatateasca abilitatile parentale si 
jocuri care sa sprijine tinerii profesionisti in 
identificarea dorintelor si scopurilor.  
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Activitati: scenarii GBL proiectate 
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A patra intalnire ProActive 
 NNaappoollii,,  1166  1177  IIuunniiee  22001111    

A patra intalnire ProActive a avut loc la sediul UNINA, in 
Napoli (Italia) si a durat doua zile. Toti partenerii 
proiectului au fost reprezentati. In cadrul consortiului s-au 
discutat scenariile GBL create in fiecare site pilot din 
cadrul parteneriatului, ca si stadiul implementarii 
scenariilor in contexte reale. Mai mult, au fost discutate si 
activitatile viitoare din cadrul proiectului, cum ar fi 
evaluarea proiectului si conferinta finala.  
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Activitati de diseminare 
› Al treilea simpozion al proiectului  "Ponte dos Brozos"– Arteixo (Galicia, Spania) – 27 Aprilie 
Proiectul Ponte dos Brozos (http://www.proyectopdb.org/) isi propune promovarea utilizarii tehnologiilor in 
mediul educational al consililiului Arteixo.  Doisprezece din profesorii participanti sunt implicati in proiectul  
ProActive. Conferinta a inceput cu o prezentare despre ProActive sustinuta de Silvia Alcaraz si Frédérique 
Frossard (UB): Development of creative educational practices based on digital games.   

› GBL2011- Scoala de vara Game Based Learning 2011 – Autrans (France) –26 Iunie – 1 Iulie  
Cea de-a 7a editie a Scolii de Invatare Consolidata de Tehnologie CNRS  a fost organizata in colaborare cu 
comunitatea STELLAR  retea de excelenta, si a fost concentrata pe GBL. Echipa UB, reprezentata de  Frédérique 
Frossard a diseminat realizarile ProActive intr-un poster: ProActive project - Fostering Teachers’ Creativity 
through GBL. Acesta este disponibil la:  http://www.ub.edu/euelearning/gbl_proactive_poster.pdf  

› A saptea editie a conferintei eLearning and Software for Education  
UNIBUC a prezentat ProActive prin lucrarea GBL in Open Distance Learning. La aceasta conferinta au participat 
mai mult de 300 de persoane.  

› Buletinul AISC  
Echipa de cercetare UNINA, reprezentata de NAC lab, a produs primul numar al Buletinului AISC (Associazione 
Italiana di Scienze Cognitive): UPDATE. AISC  este o organizatie tanara care isi propune sa creasca cercetarea si 
aplicarea stiintelor cognitive in Italia. Mai mult, isi propune sa puna in lumina tehnologiile inovatoare aplicate 
in studiul comportamental. A fost publicata o lucrare despre ProActive (de Cristian Fuschetto, un jurnalist 
stiintific).  

› Festival della Scienza (www.festivalscienza.it) – Genova (Italia) – 21 Octombrie – 2 Noiembrie  ProActive va 
fi prezentat la aceasta manifestare importanta axata pe diseminare stiintifica din Italia.  
 

 

GACET’11 este o conferinta stiintifica ce actioneaza ca un forum pentru cercetatori, 
profesori/instructori si practicieni care isi prezinta unltimile cercetari, rezultate, idei si 
dezvoltari din sfera jocurilor si a invatarii. Accentul va fi pus pe utilizarea jocurilor educationale 
in metodologii de predare creative, atat in mediul formal cat si informal ca si in crearea jocurilor 
educationale.   

Mai multe informatii pe: http://www.ub.edu/euelearning/proactive/conference/ 

 

Pasii urmatori: Conferinta finala ProActive 

 

 

http://www.proyectopdb.org/�
http://www.ub.edu/euelearning/gbl_proactive_poster.pdf�
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http://www.ub.edu/euelearning/proactive/conference/�


Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie reflecta doar punctual de vedere al autorului, iar 
Comisia nu poate fi considerata responsabila pentru orice utilizare a informatiilor continute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHIPA NOASTRA  

Contact 

Universitat de Barcelona - DOE  
Facultat de Pedagogia  

Passeig Vall Hebrón, 171  
08035 Barcelona - Spain 
Tel. (0034) 934037223 

Prof. Orazio Miglino 

Orazio Miglino este profesor de psihologie  
generala, coordonatorul Laboratorului de  
Perceptie  Naturala  si Artificiala 
 (Site NAC: www.nac.unina.it) 
 al Universitatii Federico II din Napoli. Principalele domenii de 
cercetare privesc Viata artificiala si Stiintele  Cognitive.  

 

FOCUS SPECIAL: EUTOPIA 
EUTOPIA este o platform online care permite producerea 
Jocurilor educationale de tip Multiplayer On-Line Role Playing 
Games (MORPGs). Acest software este bazat pe paradigma 
psihosociala a RPG. Isi propune sa construiasca scenarii pentru a 
juca jocuri de tip RPG intr-un mediu 3D supervizat de un tutor / 
facilitator.   

EUTOPIA este creat pentru a sprijini invatamantul la distanta. 
Paltforma asigura functionalitati, de obicei, caracteristice 
MOPRG, ca si functii aditionale care permit instructorului sa 
seteze jocuri, sa interactioneze in timpul jocului, sa inregistreze 
sesiuni, sa asigure feedback cursantilor, si sa impartaseasca noi 
sensuri cu ei.  

Procesul de dezvoltare a jocului este relative simplu. Profesorii 
trebuie doar sa selecteze unul din scenariile predefinite 3D (de 
ex. un oras sau o camera de sedinte), sa selecteze rolurile care 
vor fi in joc (de ex. sa defineasca personalitatea si sa aleaga un 
avatar predefinit pentru fiecare personaj) si sa le atribuire 
fiecarui participant/student. Apoi profesorul trebuie sa seteze o 
sesiune virtuala (simulare) intr-un server utilizand scenariul creat 
(un server EUTOPIA este disponibil pentru utilizatorii ProActive). 
Participantii si tutorii trebuie sa intre in sesiune si vor 
interactiona intre ei conform planului profesorului.    

Invatati mai multe despre EUTOPIA, GBL si alte subiecte de pe site- ul nostru. 
 Vizitati www.proactive- project.eu 
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