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GBL este un acronim pentru Game Based Learning (invatare bazata pe jocuri). Se refera la utilizarea jocurilor 
pe calculator, jocurilor video sau orice alt instrument care sprijina invatarea intr-un mod semnificativ. 
Astfel, cercetarea in GBL este parte a unei tendinte care analizeaza caracteristicile unui joc si relatia 
acestuia cu invatarea, strategiile si paradigmele propuse pentru a adduce avantaje educatiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jocurile video plaseaza jucatorii intr-o lume a explorarilor libere fara sa necesite interventia unui instructor, 
un mediu ideal pentru promovarea invatarii autentice si a “invatarii prin practica” transformand cursantul 
in conducatorul propriei experiente de invatare. De aceea, jocurile pot asigura experiente de invatare 
semnificative si pot simula scnearii cu un grad ridicat de interactivitate pe care specialistii l-ar putea crea in 
lumea reala, unde s-ar confrunta cu probleme de tip inceput-sfarsit, probleme reale. 

Cititi mai multe despre GBL, tipuri de joc si avantajele acestora pe site-ul nostru. 
 Vizitati www.proactive-project.eu 
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Exista o relatie clara intre invatare si jocurile digitale. In primul rand 
acestea au fost furnizate pentru a creste motivatia cursantilor in invatare.  
Intradevar, jocurile pot asigura experiente provocatoare care pot 
determina satisfactia intrinseca a jucatorului. Mai mult, prin joc, procarea 
creste pe parcursul jocului. Jucatorii simt nevoia de a-si imbunatati 
abiliatile si de a invata noi strategii pana la finalul jocului. De fapt, 
jucatorii se distreaza in timp ce joaca deoarece trebuie sa il invete. Mai 
departe, jocurile asigura deseori un scurt ciclu de feedback. Acesta 
permite jucatorilor sa exploreze liber mediul asigurat de joc, incercandu-
si propriile ipoteze, invatand prin incercare – greseala si primind 
informatii immediate pe care le pot folosi pentru a redefini presupunerile 
gresite intr-un mediu fara risc. Aceasta caracteristica este aliniata 
cerintelor educationale, oferind ceea ce metodele educationale cer de la 
profesor, si anume asigurarea unui raspuns continuu la actiunile 
cursantilor.  
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Numarul  1 

Sept. 2010 Newsletter 
Proiect 

PROACTIVE este un proiect European care a început în Ianuarie 
2010. Proiectul isi propune cultivarea creativitatii si sprijinirea 
flexibilitatii trainerilor din aria subprogramelor de tip Lifelong 
Learning (invatare pe tot parcursul vietii – LLL). Vom crea contexte 
de invatare unde profesorii din sub - programele Comenius, 
Erasmus sau Leonardo isi vor putea pune in practica propria 
creativitate prin crearea propriilor scenarii de invatare bazate pe 
jocuri, utilizand instrumente digitale.  

Prin workshopurile de instruire, profesori din 18 site-uri pilot din 
patru tari vor utiliza doua editoare de joc (EUTOPIA si <e-
Adventure>) in crearea propriilor scenarii de invatare.  

dezvoltarea creativa si inovativa  

a practicilor educationale bazate pe TIC 

In mod traditional, profesorii si instructorii utilizeaza în procesul de 
instruire o singura paradigma: cea instructionala, care însa le 
limiteaza potentialul creativ si inhiba procesul de invatare.  

Studii recente demonstreaza ca, în mod normal cursantii combina 
simultan într-un grad mai mare sau mai mic diferite metafore: 
Imitarea, Participarea, Achizitia, Exercitiul si Descoperirea.  

Game-based learning (GBL) sprijina creativitatea si procesele 
investigative de invatare. Jocurile au o influenta pozitiva asupra 
motivatiei si interesului cursantilor. Acestea promoveaza implicarea 
activa a cursantilor prin explorare, experimentare, competitie si 
cooperare. 

un  proiect Lifelong Learning Programme al UE Editorul<e-Adventure> 
<e-adventure> este un instrument 
pentru crearea jocurilor in scopuri 
educationale, de tip 2D, point and 
click.  

Este un program de tip open 
source care contine template-uri si 
o colectie de obiecte vizuale care 
sunt utilizate în crearea scenariilor. 

 

A fost dezvoltat de catre grupul de 
cercetare <e-UCM> de la 
Universitatea Complutense din 
Madrid.  

Pentru PROACTIVE, se va realiza o 
versiune actualizata a acestuia care 
va facilita integrarea metaforelor 
de invatare din cadrul PROACTIVE.   

Cititi mai mult pe 
www.proactive-project.eu 

Editorul EUTOPIA  
EUTOPIA este o platforma 
creata pentru a rula si 
administra online jocuri de 
tip multiplayer. Aplica 
metodologia de psihodrama 
printr-o “scena” digitala. 
Aceasta metoda permite 
unui grup mic de persoane 
sa dea o performanta  

teatrala pentru scopuri 
educationale sau 
psihologice (consiliere, 
diagnoza, terapie). 
Fiecare actor (sau 
cursant) controleaza un 
avatar si interactioneaza 
cu alte avataruri intr-un 
cadru virtual 3D. 

EUTOPIA a fost dezvoltat 
in cadrul proiectelor 
finantate prin Programul 
Lifelong Learning printr-
o colaborare intre ISTC 
CNR si NAC LAB. 

Cititi mai mult pe 
www.proactive-project.eu 

In acest număr 

› Introducere in PROACTIVE 

› Activitatile proiectului 

› Focus special: Game-based Learning  

INTRODUCERE ÎN PROACTIVE 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

In contextul proiectului, 15 focus grupuri au 
fost organizate de catre consortiu, in patru 
tari diferite. Obiectivele au fost: a) 
introducerea in proiect; b) prezentarea 
conceptelor proiectelor: cele cinci metafore, 
creativitatea in context educational, GBL si 
cele doua editoare de joc; c) identificarea 
intereselor si nevoilor profesorilor / 
instructorilor privind scenariile GBL.  

Spania  

Doua seminarii au fost organizate de 
catre cercetatorii Future Learning in 
Barcelona, in luna mai. Tema - “Creativitate 
si jocuri in clasa” – a atras nu numai 
profesorii care constituiau principalul grup 
tinta dar si cativa cercetatori si specialisti 
din domeniul jocurilor educationale. In total 
au fost 14 persoane participante. 

 

Mai mult, alte trei focus grupuri au fost 
organizate in Madrid de catre UCM in 
lunile mai si iunie 2010, concentrate pe 
invatamantul superior (nivel Erasmus). 
Doua focus grupuri au fost organizate cu 
implicarea a 17 profesori de la Universitatea 
din Cadiz (UCA). Un alt focus grup a fost 
format din 22 de studenti de la specializarea 
Informatica de la UCM.  

  

 

 

Italia 

Doua focus grupuri au fost organizate la 
Roma de catre Universitatea “Sapienza” in 
mai / iunie 2010, cu profesori de liceu. Sapte 
profesori au raspuns invitatiei fiind implicati in 
proiect ca si experti sau posibili utilizatori ai 
celor doua platforme. 

In plus, doua focus grupuri au fost 
organizate de catre Universitatea din Napoli 
in iunie 2010, implicand 14 profesori si 
doctoranzi de la Departamentul de Stiinte 
Relationale al Universitatii “Federico II”, Napoli 
si de la Consiliul National de Cercetare - ISTC 
din Roma. Profesorii au aratat un interes 
profund in activitatile din cadrul proiectului si 
de posibilitatile de adaptare a celor doua 
editoare de joc. 

UK 

Echipa CAST a condus patru focus grupuri 
in Bangor in mai / iunie 2010. Participanti: 
profesori, instructori si consilieri in educatie 
de la Phoenix School, Tower Hamlets Parental 
Advisory Service si Ysgol Friars, Bangor. Ei au 
fost familiarizati cu tehnicile de creare a User 
Centred Design si intentioneaza sa creeze 
jocuri pe care sa le introduca in practica 
curenta.  

Romania 

Universitatea din Bucuresti a organizat trei 
focus grupuri in luna mai 2010.   In total au 
fost 16 participanti de la universitati din 
Romania. Toti participantii au experienta in 
utilizarea mijloacelor informatice in procesul 
de predare in mediul universitar si 
preuniversitar. 

 

Focus grupuri  

Focus grupurile au reprezentat un prim pas in activitatile proiectului in vederea initierii 
procesului de design si implementare a GBL cu profesorii. Proiectul a initiat crearea unei retele 
de profesionisti interesati de creativitate si GBL.  In plus, din focus – grupuri a resultat un 
feedback important prin sugestii de imbunatatire care vor garanta succesul adaptarii celor 
doua editoare de joc implicate in proiect. 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Intalniri proiect 

 

Barcelona, 28-29 ianuarie 
Prima intalnire PROACTIVE kick-off  
a avut loc la Universitatea  
din Barcelona. La intalnire 
au fost prezenti reprezen–  
tanti din fiecare institutie. 

Intalnirea a permis stabilirea unui plan de lucru 
detaliat, precum si activitatile care urmau a se 
desfasura in cadrul proiectului. Mai mult, toate 
problemele administrative au fost clarificate. 
Prima intalnire PROACTIVE a reprezentat un 
start promitator pentru proiect. 

Bucuresti, 5-7 iulie 
A doua intalnire a avut loc la Universitatea din 
Bucuresti. Prima zi a fost dedicate celor doua 
editoare de joc: EUTOPIA si <e-Adventure> 
precum si posibilitatilor de dezvoltare a 
scenariilor educationale bazate pe jocuri.  
 

A doua si a treia zi a 
intalnirii au fost 
dedicate prezentarii 
pachetelor de lucru. 
 

Toti partenerii au participat si contribuit la 
succesul evenimentului prin prezentarea 
activitatilor intreprinse si discutii legate de 
activitati viitoare. 

Etape viitoare  

›  Adaptarea editoarelor 

Ca raspuns la focus grupurile 
organizate de catre fiecare membru al 
consortiului cele doua editoare 
urmeaza a fi adaptate conform 
nevoilor utilizatorilor.  

› Urmatoarea intalnire 

Urmatoarea intalnire va fi organizata 
la Madrid, in 10 – 12 noiembrie 2010. 
Vor fi discutate etapele urmatoare in 
desfasurarea proiectului precum si 
activitatile urmatoare legate de 
sesiunile de training in utilizarea 
editoarelor.  

 

› Instruire si sesiuni de lucru in 4 
tari  

Profesorii / instructorii interesati vor 
participa la sesiuni de lucru cu durata 
de 2 zile: impreuna cu echipele de 
cercetare vor invata despre aspectele 
pedagogice si tehnice din proiect, 
inclusive utilizarea celor 5 metafore in 
procesul de predare; apoi printr-un 
process de co-design, vor reflecta 
asupra modalitatilor de introducere a 
creativitatii si flexibilitatii in metodele 
de predare dezvoltand primele jocuri 
educationale cu instrumentele puse la 
dispozitie. 

Mai mult… 
PROACTIVE va fi prezentat la ECTEL 2010 – A V a  
Conferinta Europeana Technology Enhanced 
Learning Sustaining Tel: De la Inovatie la Practica si 
Invatare (Barcelona, 28 Sept. / 1 Oct., 2010) 
http://www.ectel2010.org/ 

Mario Barajas “De la invatarea bazata pe joc la 
dezvoltarea invatarii reale: ted reality learning: 
Bazele pedagogice a doua proiecte europene”. 

PROACTIVE va fi prezentat la SINAPSI Conferinta 
“Jocuri video si simulari ca mijloace de invatare”, 
CNR, Roma (Oct. 8, 2010) 

Printr-o masa rotunda, experti din mediul de afaceri isi 
vor prezenta punctul de vedere privind utilizarea noilor 
tehnologii in mediul Resurselor Umane.   

Noile proiecte, ca PROACTIVE, vor fi prezentate pentru a 
stabili noile tendinte in invatare si educatie. 

http://www.nac.unina.it/sinapsi/content/view/30/ 
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