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Invatarea creativa apare atunci cand un profesor combina cunostintele existente intr-o forma narativa, 
pentru a obtine rezultate utile ce pot facilita invatarea. Aceasta poate fi planificata inainte de actul de 
predare sau inventata pentru a raspunde cererii situatiilor de invatare. 

Profesorii creativi si implicati se bazeaza pe o serie de surse care includ TIC, obiecte reale si resurse 
inovative. In general acestea nu limiteaza lectiile la manuale, actionand ca si "profesionisti efectivi", 
sustinatori si facilitatori care permit constructia activa a cunostintelor. 

Printre factorii care influenteaza predarea creativa, gasim: trasaturile de personalitate (dorinta de a 
dezvolta, de a accepta noi experiente, increderea in sine, simtul umorului, curiozitatea, profunzimea 
ideilor, imaginatia, etc.); experientele de crestere si educatie (jocuri si povesti create, schimb de idei 
intre colegii de clasa, etc.); increderea in predare, motivatia, etc. Predarea creativa presupune 
planificarea creativa a activitatilor de invatare.  

Mai departe, cercetarile subliniaza eficienta activitatilor centrate pe student, legatura dintre predarea 
continutului si viata reala, managementul aptitudinilor in clasa, intrebari inchise-deschise, incurajarea 
gandirii creative si utilizarea tehnologiilor si a resurselor multimedia. 

De aceea, in predarea creativa profesorii utilizeaza metode imaginative pentru a face invatarea mai 
interesanta, antrenanta, pasionanta si efectiva. Implica procese dinamice si active, care sunt relevante 
pentru curriculum si conduc la cresterea nivelului de intelegere din partea studentilor. 

GBL este candidatul perfect pentru indeplinirea acestor cerinte. Jocurile digitale reprezinta un mediu de 
promovare a invatarii active si imbunatatire a aptitudinilor de rezolvare a problemelor. Poate creste 
implinirea personala si poate conduce la performante inalte. ProActive va adopta o metoda de 
proiectare bazata pe GBL, pentru a depasi obstacolele introducerii GBL in cadrul invatarii formale. 
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Acest newsletter isi propune sa informeze asupra 
progreselor inregistrate în cadrul proiectului 
PROACTIVE. Este o forma de comunicare ce va aparea 
odata la trei luni atat în format electronic cat şi 
printat.   

www.proactive-project.eu 

In acest numar 

› Conceptul PROACTIVE  

› Activitatile proiectului 

› Focus special: predare creativa  

CONCEPTUL PROACTIVE  
PROACTIVE (Sustinerea creativitatii profesorilor prin invatare bazata pe jocuri) este un proiect 
European care a inceput in Ianuarie 2010. Printr-o metoda constructivista, proiectul va crea 
contexte de invatare in care, profesorii si instructorii pot aplica propria creativitate in proiectarea 
scenariilor bazate pe jocuri (GBL) utilizand instrumente digitale.  

ProActive va oferi profesorilor si instructorilor posibilitatea de a utilliza GBL ca metoda 
inovativata si imaginativa in practicile de predare, permitandu-le sa creeze medii de invatare 

interesante si antrenante pentru proprii studenti. 

Consortiul proiectului a dezvoltat cadrul pedagogic care va functiona ca si un ghid al activitatilor 
proiectului. Acesta are radacini in literatura de specialitate pe probleme de creativitate, GBL, 
crearea jocurilor in scopuri educationale si teorii de invatare. Este de asemenea bazat pe 
rezultatele a cincisprezece workshopuri in care au fost explorate practicile curente ale 
profesorilor si instructorilor, interesele, asteptarile, atitudinile, opiniile legate de creativitate, GBL 
si metodologiile de predare. 

  
Un scenariu pedagogic bazat pe joc, 

util si totodata adaptat contextului 

educational  

Procesul de invatare in care studentii 

experimenteaza modele inovatoare 

sunt antrenate in experiente 

autodirectionate si motivatoare. 

Implementarea in practica, din 

perspectiva predarii scenariilor 

proiectate prin GBL. 

Procesul creativ al proiectarii scenariilor 

educationale bazate pe jocuri si 

dezvoltarea jocurilor corespunzatoare. 

Descoperirea: Cel care 
invata interactioneaza cu 
obiecte si combina 
cunostintele anterioare 
pentru a crea idei noi, 
modele si concepte.  
 

Participarea: Este focusata pe 
aspectele sociale ale 
activitatilor de invatare unde 
studentii sunt co-autori ai 
cunostintelor. Aici, invatarea 
decurge din interactiunea cu 
un partener de invatare. 

Experimentarea: Invatarea 
reiese din repetarea si 
practica unor aptitudini 
specifice intr-un mediu sigur. 

 

ProActive se bazeaza pe cinci 
metafore de invatare care vor 
actiona ca si ghiduri pentru 
participanti in crearea 
jocurilor educationale, 
crescand preocuparea si 
reflectand diferitele modele 
de invatare. 

Achizitia: Corespunde ideii 
traditional raspandite asupra 
invatarii. Consta in transferul 
unei infomatii obiective de la 
un expert (profesorul) catre 
un receptor (studentul).  

Imitarea: Cel instruit observa 
si copiaza modele 
comportamentale si 
atitudinile unui expert pentru 
a dobandi o aptitudine. 

Cinci metafore 
ale invatarii 

Echipa Proactive va ureaza sarbatori fericite! 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI  

In cadrul ProActive, profesorii/instructorii 
din programe Europene ca Erasmus 
Comenius, si Leonardo da Vinci, din patru 
tari (Italia, Romania, Spania si UK), vor  
participa in doua zile de workshop pentru a 
invata sa isi creeze propriile scenarii 
creative bazate pe GBL. Multi participanti au 
fost deja informati asupra conceptelor 
ProActive in cadrul focus-grupurilor 
organizate in May – Iunie 2010, in cadrul 
consortiului.  

Comenius (Educatie Scolara) 

Saisprezece centre, in principal scoli primare 
si secundare vor participa in ProActive prin 
Universitatea din Barcelona (Spania), 
Universitatea Sapienza din Roma (Italia), si 
Centrul de Tehnologii Software Avansate 
(UK).  

Toti participantii Comenius au o experienta 
larga in predare si au manifestat interes in 
utilizarea TIC si a practicilor de predare 
inovative in propriile clase. In imaginea de 
mai jos apar cativa participanti Comenius 
din cadrul UB. 

 

Erasmus (Educatia universitara) 

Opt entitati educationale universitare vor fi 
implicate in ProActive prin Universitatea 
Federico II Napoli (Italia) si Universitatea 
Complutense din Madrid (Spania). Acestea 
sunt departamente din universitati si centre 
de cercetare, interesate in introducerea 
noilor tehnologii in predare.  

In site-urile pilot sprijinite de catre UCM 
scenariile educationale vor fi create cu 
editorul <e-Adventure>. In site-urile pilot ale 
UNINA, se va folosi editorul Eutopia pentru 
crearea jocurilor educationale pentru a preda 
abilitati din categoria “soft skills”. 

Leonardo da Vinci (instructori la locul 
de munca) 

Prin Centrul de Tehnologii Software 
Avansate (UK) si Universitatea din Bucuresti 
(Romania), institutiile de training care sunt 
in contact cu oameni de diferite profile 
profesionale vor fi parte a ProActive. 

Instructorii doresc sa-si imbunatateasca 
metodologia de predare. Acestia au deja o 
experienta bogata in lucrul cu oamenii, din 
ambele perspective (traditional sau mediat 
de calculator). Mai mult, acestia doresc sa 
exploreze avantajele sau limitele oferite de 
GBL si sa transforme trainingul oferit intr-
unul mai placut si mai antrenant.   

Participantii ProActive 

Cursantii de la Libyan oilfields si muncitorii din 
nordul provinciei Wales sunt cei mai noi 
participanti in ProActive. Doua noi site-uri pilot au 
fost adaugate listei, la invitatia CAST, instructori ce 
se vor alatura proiectului.  

Scoala de Afaceri Warrington a stabilit legaturi cu 
Guvernul Libian desfasurand un numar de cursuri 
pentru persoanele din Libia care lucreaza in 
industria petrolului. Acestea sunt multe si variate 
dar proiectul se va concentra pe metodologia 
invatarii bazate pe jocuri in traininguri pentru 
operatiunii de protectia muncii din domeniul 
petrolier. Cursurile pentru limbaj industrial  pot fi 
sustinute de catre Jimmy Ormandy, ca si tutore la 
colegiu. 

SOMAC este o firma in plina dezvoltare din nordul 
provinciei Wales si, spre deosebire de alte firme din 
jur isi creste continuu forta de munca. Noii angajati 
au nevoie de instruire pentru a fi eficienti. SOMAC 
recunoaste ca impactului instruirii la multe cursuri 
nu este cel dorit din cauza modalitatilor de livrare a 
acestora. Instructorii sunt de accord ca in aceste 
cursuri exista multa creta si vorbe.  

Cursantii isi doresc sa fie implicati si ocupati in 
timpul sesiunilor de instruire. Firma recunoaste 
valoarea instruirii bazate pe jocuri. Se pare ca 
metoda bazata pe jocuri va antrena cursantii mult 
mai usor si ii va face sa se implice mai mult.   

Cativa participanti ProActive: cazul UK  

 

 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Madrid, 10-12 Noiembrie 
A treia intalnire PROACTIVE s-a desfasurat la 
Madrid, in cadrul UCM, intr-un moment crucial 
al desfasurarii proiectului, adica la sfarsitul 
primului an de activitate. Au fost trei zile de 
intalnire, iar la eveniment au participat 18 
persoane reprezentand toti partenerii 
consortiului.

 
Scopul intalnirii a fost evaluarea activitatilor 
desfasurate in ultimile sase luni de proiect, 
discutandu-se si problemele de cercetare, s-au 
luat decizii commune, s-au planificat toate 
activitatile viitoare si s-au clarificat aspectele 
financiare si administrative.  

Intalnirea a fost foarte productiva, partenerii 
prezentand rezultatele obtinute, identificand 
cele mai bune solutii pentru pasii urmatori ai 
proiectului. 

Intalnirile proiectului Etape viitoare 
› Sesiunile de instruire 

Din Februarie 2011, profesorii si 
instructorii ProActive vor participa la 
doua zile de workshop in tara: impreuna 
cu echipa de cercetare, ei vor invata mai 
intai aspectele pedagogice si metodele 
tehnice ale ProActive, inclusiv utilizarea 
celor cinci metafore de invatare; apoi, 
printr-un process de co-design vor 
reflecta caile de a introduce propria 
creativitate si flexibilitatea in practicile de 
predare.   

› Punerea in aplicare 

Odata familiarizati cu conceptul ProActive  
dar si cu editoarele de joc, profesorii si 
instructorii vor dezvolta primele jocuri 
educationale cu instrumentele puse la 
dispozitie. Rezultatele initiale ale acestei 
faze vor fi raportate de toti partenerii la 
urmatoarea intalnire ce se va desfasura la 
Napoli la sfarsitul lunii Iunie 2011. 

 

 

 Mai mult… 
Primele rezultate ProActive au fost prezentate la 
diferite evenimente internationale:  

Conferinta EC-TEL 2010 (30 Septembrie 2010). 
Prof. Mario Barajas a avut urmatoarea prelegere:   
“From game-based learning to augmented reality 
learning: Pedagogical Underpinnings of two 
European Projects”, in care ProActive a fost 
prezentat. 

Conferinta  SINAPSI Roma (8 Octombrie 2010) pe 
teme de jocuri video si simulari ca noi medii de 
invatare. ProActive a fost prezentat pentru a stabili 
noile tendinte in invatare si educatie.  

 

A patra Conferinta Internationala EDU-WORLD 
2010 (Universitatea din Pitesti, Romania, 8 - 9 
Octombrie 2010). Lucrarea “GBL in education”, 
autori M. Logofatu, A. Dumitrache and M. Gheorghe 
(Universitatea din Bucuresti) a fost prezentata in 
timpul sesiunii: “ICT and e-learning in knowledge 
society”. Se prezinta studiul realizat pentru 
Romania asupra GBL: nivelul utilizarii in universitati 
– unul dintre cele mai importante rezultate obtinute 
din focus grupurile organizate in cadrul ProActive. 
Prezentarea a suscitat interes si discutii intre cei 15 
participanti la sesiune.  
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