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02. INTRODUCERE

Potrivit raportului inovator al 
UNESCO „Spargerea codului: 
Educația fetelor și a femeilor în 
STIM” doar 35% dintre studenții 
STIM din învățământul superior 
la nivel mondial sunt femei. 
Această disparitate între femei 
și bărbați este alarmantă, mai 
ales în condițiile în care carierele 
STIM sunt deseori menționate 
ca fiind locurile de muncă 
ale viitorului, care stimulează 
inovarea, bunăstarea socială, 
creșterea favorabilă incluziunii și 
dezvoltarea durabilă. 
 

„Gamificarea este procesul de implicare a oamenilor și de schimbare 
a comportamentului prin intermediul designului de joc, al loialității 
și al economiei comportamentale. Este vorba de a lua ceea ce este 
distractiv la jocuri și de a aplica acest lucru în situații care poate nu 
sunt atât de distractive. Este vorba despre aplicarea acelei senzații 
de flux la orice, de la motivarea angajaților la studii de cercetare și 
campanii de marketing”. 
          - Gabe Zichermann

  

Pornind de la această premisă, 
obiectivul principal al „Women 
hack the Game” este de a 
promova incluziunea socială a 
fetelor și femeilor în disciplinele 
STIM. Pentru a atinge acest 
obiectiv, încercăm să îmbunătățim 
participarea, rezultatele și 
continuarea participării fetelor și 
femeilor în educația și carierele 
STIM pentru a reduce diferențele 
de gen în profesiile STIM. 

 

Prin utilizarea acestei noi 
metodologii inovatoare 
bazate pe gamificare, dorim 
să împuternicim și să oferim 
instrumente profesorilor pentru a 
dezvolta abilități practice, gândire 
critică, rezolvarea problemelor, 
creativitate, inovare, colaborare, 
cercetare, conducere și lucru în 
echipă la elevi. 

Este timpul să încurajăm 
învățarea STIM în clasă dintr-o 
perspectivă gamificată care 
ajută la îmbunătățirea motivației 
elevilor, indiferent de genul 
acestora.

2

Acest ghid a fost creat ca un instrument pentru a promova 
experiențele de învățare în disciplinele STIM. 
 
Pentru profesori, acesta facilitează:

03. OBIECTIVE

Pentru elevi, facilitează:

• Să lucreze cu disciplinele STIM dintr-o perspectivă diferită, dobândind noi competențe în metodologii 
educaționale, cum ar fi gamificarea. 

• Creșterea gradului de diseminare a lucrărilor de cercetare efectuate de femeile de știință și cercetători. 

• Să promoveze dezvoltarea și utilizarea jocurilor educaționale. 

• Să dezvolte curiozitatea elevilor ca motor al unei societăți mai responsabile și capabile să ia decizii 
bazate pe dovezi. 

• Să motiveze și să trezească interesul elevilor, și în special al studentelor, făcând mai atractivă învățarea 
disciplinelor STIM și să includă emoții care să genereze interes pentru aceste discipline. 

• Permite feedback-ul și le oferă o serie de informații care anterior puteau fi obținute doar prin examene 
și teste. 
 

• Să dezvolte un interes pentru domeniile STIM, indiferent de gen. 

• Să dobândească, să înțeleagă și să aplice concepte legate de domeniile STIM incluse în programa 
școlară. 

• Să dezvolte competențele și abilitățile necesare prin experimentare și gamificare. 

• Să cunoască importanța femeilor în lumea cercetării. 

• Să dea dovadă de participare activă în clasă și să fie respectuos cu colegii. 

• Să interacționeze cu colegii de clasă în mod corespunzător urmând managementul clasei corespunzător 
fiecărui moment.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479_eng
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05. RAȚIUNEA ACESTEI NOI METODOLOGII

Apariția unor noi metode active este din ce în ce mai frecventă, implicând o propunere de lucru bazată pe 
valori în care creativitatea, gândirea critică și motivația joacă un rol fundamental, iar elevii devin centrul 
propriei învățări, fiind conștienți că învățarea este în mâinile lor. 

Prin urmare, acest Ghid metodologic se concentrează asupra gamificării ca instrument care urmărește să 
utilizeze structurile și elementele de proiectare a jocurilor în predarea disciplinelor STIM. 

Motivele principale sunt:

• Pentru a declanșa motivația în rândul tinerilor elevi, atingând obiectivul fundamental al proiectului. 
Aceasta face ca interesul lor să fie sporit și ca experiența de învățare să fie mai atractivă pentru ei. În 
acest fel, se entuziasmează suficient de mult și ei vor fi cei care vor urma aceste dinamici de formare.  
Se va trece de la învățarea pasivă la un interes activ pentru acest subiect. 

• Poate fi combinat cu alte metode: este suficient de flexibil pentru a fi combinat cu alte metode de 
predare, astfel încât elevii să învețe într-un mod foarte activ (individual și în echipe). 

• Permite feedback-ul. 

„Gamificarea constă în 
utilizarea mecanicii bazate 
pe jocuri, a esteticii și a 
gândirii de joc pentru a 
implica oamenii, a motiva 
acțiunea, a promova 
învățarea și a rezolva 
probleme.” 

Gamificarea învățării și 
instruirii
 
      - Karl M. Kapp
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IMPLICAREA FETELOR ȘI A TINERILOR ÎN STIM

Motivația intrinsecă se referă la tendința spontană 
„de a căuta noutatea și provocările, de a-și extinde și 
exercita capacitatea, de a explora și de a învăța” 
 
      - Edward Deci  

07. STIM ȘI INFOGRAFIC PENTRU FEMEI

 
Educația STIM are ca scop crearea unor gânditori inovatori și critici într-o societate globală. Aceasta 
se străduiește să integreze aceste concepte pentru a face învățarea mai relevantă și mai atrăgătoare, 
indiferent de gen. 

Un nou studiu publicat de Forumul Economic Mondial arată că, atunci când li s-a cerut băieților și 
fetelor cu vârste cuprinse între patru și opt ani să deseneze un om de știință, majoritatea au desenat 
oameni de știință bărbați, chiar și fetele. Iar această tendință crește odată cu vârsta. La vârsta de 6 ani, 
fetele desenează 70 la sută dintre oamenii de știință ca femei, dar această proporție se inversează la 
16 ani, procentul scade până la 25 de ani. Băieții au fost întotdeauna mai predispuși să deseneze un 
om de știință de sex masculin - 83% la vârsta de 6 ani, ajungând la 98% la 16 ani. 

Cultura școlară rămâne inegală, iar inegalitățile structurale de gen în educație nu sunt doar întărite de 
stereotipurile profesorilor, ci sunt, de asemenea, adânc înrădăcinate în istoria fiecărei discipline. După 
cum arată recentele rapoarte internaționale privind educația (EIGE 2016, UNESCO, 2019), mesajul 
subiacent transmis elevilor este că femeile sunt subreprezentate printre cei care inventează și au 
succes în știință și tehnologie. Istoria femeilor și contribuțiile lor la societate sunt aproape invizibile. 

Acesta este motivul pentru care a luat naștere proiectul Women Hack the Game, iar crearea acestei 
metodologii urmărește să genereze noi strategii motivaționale care să crească interesul scăzut pe 
care fetele și tinerele îl manifestă în aceste domenii din cauza respectului de sine scăzut și a lipsei de 
reprezentanți de sex feminin. În cele din urmă, ne dorim să reducem inegalitatea de gen în domeniul 
științei și tehnologiei.
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09. BAZELE UNEI NOI METODOLOGII

CE DORIM SĂ REALIZĂM?

ELEMENTELE ALE ACESTEI METODOLOGII

• Să activăm motivația pentru învățarea disciplinelor STIM. 

• Să obținem un feedback constant care să permită evaluarea elevilor în funcție de conținutul curricular. 

• Să creăm o învățare semnificativă în aceste discipline care să permită memoria pe termen lung prin 
faptul că sunt mai atractive. 

• Să încurajăm angajamentul față de învățare și să legăm conținutul de elevi și de sarcinile în sine prin 
intermediul gamificării. 

• Să generăm abilități și competențe relevante.  

• Să dezvoltăm o învățare mai autonomă și mai activă, axată pe învățarea elevilor.

După cum s-a comentat anterior, gamificarea este un instrument care încearcă să încorporeze structuri și 
elemente asemănătoare jocurilor în medii care nu sunt jocuri și în diferite context.  
 
Ca punct de plecare, vom diferenția două concepte similare care pot duce la neînțelegeri: 

• Jocuri serioase: Sunt jocuri sau jocuri video create special pentru un alt scop în afară de joc, cum ar fi 
simulările, jocurile publicitare și jocurile educaționale. 

• Învățarea bazată pe jocuri: Constă în încorporarea jocurilor sau a jocurilor video în activitatea didactică, 
ca o completare a predării obișnuite.

 
Pe lângă acest ghid, vom explora ocazional unele dintre următoarele resurse:

• Gamificarea nu înseamnă crearea sau utilizarea de jocuri și jocuri video. 

• Chiar dacă ne putem folosi de suportul TIC, gamificarea nu implică utilizarea vreunui instrument sau 
software digital specific. 

• Gamificarea nu înseamnă doar utilizarea tehnologiei, ci și o metodologie didactică. 

Prin urmare, pentru a planifica învățarea STIM prin gamificare, trebuie să cunoaștem 3 elemente ale 
gamificării care stau la baza acestei noi metodologii: MDE (Mecanică, Dinamică și Estetică).
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MECANICĂ

DINAMICĂ

Mecanismele de joc sunt regulile, acțiunile și obiectivele care sunt folosite pentru a face jocurile distractive 
sau provocatoare. Ele sunt declanșatoarele acțiunii de a construi, explora, alerga, câștiga... care ar răspunde 
la întrebarea ce ar trebui făcut? Pe scurt, ceea ce în educație se numește strategii metodologice.
Trei mecanisme de bază se remarcă prin popularitatea și prezența lor în jocuri, cunoscute sub numele de 
PIC; Puncte, Insigne și Clasamente: 

Dinamica jocului adaptează mecanica pentru a răspunde motivațiilor individuale ale elevilor. Acestea 
vă permit să acceptați o provocare și să vă testați abilitățile fizice sau intelectuale pentru a o depăși. Ele 
încearcă să satisfacă motivația intrinsecă, cum ar fi dorința de recompensă, de statut, de autoexprimare, de 
realizare sau de competiție.
Unele dintre cele mai utilizate dinamici în jocuri sunt: 
 
•     RECOMPENSĂ. Recompensele sunt ceva de valoare oferit pentru un anumit tip de acțiune. 

•     STATUT. Statutul este dobândirea recunoașterii și a prestigiului prin depășirea unei serii de obstacole și  
       punctaje.  

•     REALIZARE. Cea mai satisfăcătoare recompensă pentru ei este recunoașterea realizărilor lor. 

•     CONCURS. Concurența constă în compararea performanțelor noastre cu cele ale altora.  

•     ALTRUISM. Altruismul este grija față de bunăstarea altor persoane fără a aștepta ceva în schimb. 

•     FEEDBACK. Feedback-ul le permite jucătorilor să știe care este progresul lor. Participantul manifestă o 
serie de atitudini în timpul jocului care ne permit să știm dacă este necesară o modificare sau o corecție a 
elementelor.

PUNCTE
Punctele sunt valori numerice 
care sunt folosite pentru 
a direcționa acțiunile 
participanților către un anumit 
obiectiv. Sistemul de puncte 
ar trebui să fie stabilit de la 
început și să fie coerent.
În metodologia noastră, 
vom evidenția punctele de 
experiență care acționează 
ca o măsură a experienței de 
învățare.

INSIGNE
Insignele sunt un sistem de 
recompense care se obțin 
prin îndeplinirea diferitelor 
sarcini. Efortul trebuie să fie în 
concordanță cu recompensa. 

CLASAMENTE
Acest element este esențial 
în orice sistem de joc. 
Clasamentele trebuie să fie 
vizibile, iar modul de obținere 
a punctelor trebuie să fie clar 
și simplu, în plus, permite 
comparația socială care duce la 
o serie de atitudini competitive.

Estetica descrie răspunsurile emoționale dezirabile evocate de jucător atunci când acesta interacționează cu 
sistemul de joc. Povestea pe care se bazează jocul și durata acestuia reprezintă un punct foarte important 
pentru dezvoltarea sa, care permite introducerea unor provocări de complexitate diferită pentru a dezvolta 
abilități și aptitudini. 

Pentru ca răspunsul să fie pozitiv, este important să ne amintim că obiectivele propuse nu pot fi nici prea 
ușoare, nici prea dificile.

Odată ce elementele de bază ale gamificării au fost definite, este esențial să se cunoască caracteristicile 
jucătorilor, pentru a ști ce le place și pentru a-i motiva. Prin urmare, trebuie să știm cum să facem diferența 
între muncă, sarcină și provocare. 

Orice activitate didactică implică un volum de muncă și un tip de muncă pentru elev. 

Sarcina este, de obicei, un tip de muncă impusă de o persoană și a cărei performanță este legată de 
obiective externe care nu permit participantului să își măsoare sau să își exprime personalitatea. 

Cu toate acestea, provocarea presupune asumarea unui obiectiv perceput ca o provocare pentru noi 
înșine, despre care nu știm dacă o putem face sau nu, dar această situație ne stimulează pentru că este 
legată de sentimentul de noutate, de testare și de depășire. Provocarea are reguli și obiective stabilite, 
dar nu este o cale îngustă din care nu putem ieși, ci mai degrabă stabilește o anumită marjă de libertate și 
creativitate care ne va permite să alegem soluții personale și unice. 

O gamificare eficientă trebuie să transforme sarcinile în provocări care să îl facă pe elev să se simtă pregătit 
să le îndeplinească, mai degrabă decât o impunere, să se simtă tentat de provocare și, prin urmare, să se 
predea la ea cu sentimentul de a o face în mod voluntar, ceea ce îi va inspira să urmărească o realizare.

ESTETICĂ

JUCĂTORI
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INFOGRAFIC DESPRE MOTIVAȚIE 13. 5 EXEMPLE DE GAMIFICARE ÎN VIAȚA REALĂ

Iată 5 exemple de utilizare excelentă a gamificării în diferite contexte ale vieții cotidiene. 

CONTEXTUL DE AFACERI
Managerii de resurse umane folosesc gamificarea pentru a gestiona proiecte și pentru a-și motiva 
angajații să își atingă scopurile și obiectivele. Un exemplu în acest sens este banca spaniolă BBVA, care 
a implementat o strategie de gamificare pentru a promova utilizarea serviciilor bancare online. Clienții 
acceptă provocări și efectuează acțiuni pe site-ul băncii, astfel încât câștigă puncte și premii. 
Obiectivul său este de a-și familiariza clienții cu serviciile bancare online pentru a elibera sucursalele, care 
sunt adesea aglomerate.
 

PROGRAME DE LOIALITATE
Comerțul electronic poate construi o relație bună cu clienții săi datorită gamificării. Aceasta le permite 
să ofere programe de fidelizare care depășesc modelele clasice, făcându-i să se simtă mai motivați să 
cumpere. De exemplu, Starbucks a lansat o campanie de promovare a consumului produselor sale prin 
intermediul unui card de puncte: cu cât se consumă mai multe produse, cu atât se acumulează mai multe 
stele, iar cu cât se acumulează mai multe stele, utilizatorul urcă în nivel și este recompensat. 
O idee simplă care a pus accentul pe un sistem de recompensare a nivelului, un aspect fundamental al 
dinamicii jocului.

SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE
Gamificarea a fost, de asemenea, utilizată pe scară largă în domeniul sănătății și al bunăstării. Au fost create 
campanii pentru a insufla un stil de viață sănătos, pentru a sensibiliza oamenii cu privire la anumite boli 
sau pentru a-i motiva pe cetățeni să aibă grijă de ei înșiși, fie prin practicarea unor activități sportive, fie 
prin adoptarea unui regim alimentar mai sănătos. În 2015, Societatea Spaniolă de Cardiologie (SEC) a lansat 
o provocare pentru profesioniștii din domeniul sănătății sub forma unei ligi, în care medicii au publicat 
periodic cazuri clinice de cardiologie și întrebări cu variante multiple de răspuns.
Participanții au obținut punctaje prin intermediul răspunsurilor până la o fază finală care se încheie cu o 
festivitate de premiere.

  
EDUCAȚIE ȘI DIVERTISMENT
Acesta este probabil cel mai răspândit domeniu de aplicare a gamificării. Această strategie s-a dovedit a 
fi foarte eficientă în formarea studenților și în încurajarea acestora să își atingă obiectivele academice și 
sportive. Mulți pasionați de alergare sunt familiarizați cu Nike+, o aplicație în care utilizatorul concurează 
împotriva sa și a comunității Nike, înregistrând viteze, distanțe și calorii arse în timpul activității fizice.

MEDIILE DE SOCIALIZARE
Rețelele de socializare în sine sunt un exemplu clar de gamificare aplicată la divertisment, de la recompense 
imediate prin „Like” sau „Retweet” la bare de progres atunci când se completează profilurile. Câte 
elemente legate de gamificare puteți identifica?

Și dacă mai aveți nevoie de mai multe exemple, urmăriți acest videoclip.

https://www.bbva.es/eng/particulares/subhome/bbva-game-juega/index.jsp
https://www.starbucks.com/rewards#starcode
https://ligacasosclinicos.com/
https://www.nike.com/nrc-app
https://www.youtube.com/watch?v=CFeeSANGGlA
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14. CUM SĂ PLANIFICAȚI LECȚII GAMIFICATE PENTRU 
STIM 

Pentru ca această metodologie aplicată la învățarea STIM să aibă succes, ea trebuie planificată corect. 
Odată ce cunoaștem elementele de bază ale gamificării, ne va fi mai ușor să încorporăm unele dintre aceste 
elemente în clasele noastre.
Iată câțiva pași cheie pentru a preveni eșecul în timpul implementării:

Trebuie să stabilim ce cunoștințe, abilități sau atitudini dorim ca elevii noștri să dobândească prin această 
activitate. De asemenea, puteți avea scopul de a promova anumite comportamente, de a dezvolta anumite 
abilități sau competențe. Este important să definim obiectivele înainte de a începe să planificăm activitatea 
gamificată. 

Lecțiile STIM ar trebui să includă cercetări practice și explorări deschise. Conținutul lecției unui profesor ar 
trebui mai întâi să îi ghideze pe elevi și apoi să le permită acestora să își controleze ideile și să își proiecteze 
investigațiile pentru a aplica noile cunoștințe dobândite. În acest fel, se dezvoltă abilitățile de gândire 
critică. 

1. DEFINIREA SCOPURILOR ȘI OBIECTIVELOR APLICATE 
LA DISCIPLINELE STIM

Aceasta constă în transformarea procesului tradițional de învățare într-o abordare ludică și distractivă. Cu 
activități axate pe STIM, creativitatea va duce la inovare. 

Nu uitați să transformați sarcinile în provocări. Provocarea presupune asumarea unui obiectiv care este 
perceput ca o provocare, despre care elevii nu știu dacă o pot face sau nu, dar această situație îi stimulează 
pentru că este legată de ceva nou, cum ar fi un test și o îmbunătățire.

2. TRANSFORMAȚI ÎNVĂȚAREA ÎN ACTIVITĂȚI 
GAMIFICATE

3. PROPUNEȚI O PROVOCARE SPECIFICĂ
Nu uitați ca scopurile și obiectivele să fie clare, astfel încât elevii să știe cum le pot atinge. Scopul final 
trebuie să fie înțeles corect, pentru că uneori, atunci când conceptele sunt mai complicate, elevii își pierd 
motivația și interesul, deoarece nu au o idee clară despre ceea ce obțin în urma muncii lor.  Din acest motiv, 
este recomandabil să se definească o provocare specifică și motivantă pe care elevii să o cunoască și să o 
aibă în vedere în permanență, înainte, în timpul și după desfășurarea activității. 

De asemenea, atunci când planificați lecții STIM, concentrați-vă pe fapte și probleme din lumea reală. Elevii 
trebuie să înțeleagă mai întâi problema pentru a învăța conceptele de bază, iar apoi să-și aplice abilitățile 
de cunoaștere pentru a inova.

4. STABILIȚI REGULILE DE JOC ȘI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ
Regulile au rolul de a întări obiectivul jocului, dar și de a împiedica haosul să pună stăpânire pe dezvoltarea 
acestuia, de a defini comportamente, de a promova o competiție loială sau de a facilita anumite 
evenimente sau puncte de răscruce care vă pot interesa.

Capacitatea de a lucra în echipă este o trăsătură necesară pentru a avea succes în activitățile STIM 
gamificate și în viață. Învățarea de a colabora cu succes a permis o învățare mai profundă și îi ajută pe elevi 
să dobândească abilități precum înțelegerea valorii și a scopului muncii în echipă, dezvoltarea sentimentului 
de a face parte dintr-o echipă, deținerea abilităților de a colabora eficient și de a fi responsabili și 
răspunzători pentru munca lor. 
 
•     Echipele trebuie să fie constituite și pregătite înainte de începerea activității de joc. În mod ideal, lucrați  
        în echipe de 4-6 persoane. 

•     Lucrul în echipă funcționează cel mai bine dacă este o componentă continuă a practicii din clasă, astfel         
        încât elevii să aibă mai multe oportunități de a dezvolta abilitățile necesare.

6. PROPUNEȚI UN CONCURS
Concurența sănătoasă este un element esențial. Confruntarea directă și individuală nu este necesară, puteți 
opta pentru jocuri de cooperare. 

De asemenea, încercați să vă reproiectați planurile de lecție pentru a include eșecul ca parte necesară a 
procesului de învățare. Insuccesul creează o oportunitate de a dezvolta alte atitudini, cum ar fi perseverența 
și alte abilități la fel de importante atunci când se rezolvă probleme STIM.

Recompensa este o parte fundamentală a activităților gamificate. Există sisteme de gamificare care 
se bazează doar pe stabilirea unor punctaje sau premii care se aplică în desfășurarea tradițională a 
lecției și care servesc ca instrument de evaluare a cunoștințelor și înțelegerii conținutului, dar și a 
comportamentelor, a capacității de a lucra în echipă, a participării la clasă, a muncii suplimentare etc. 

Puteți crea rubrici care să îmbunătățească utilizarea setului de abilități al fiecărui elev în timpul unei sarcini 
de grup, mai degrabă decât să verificați pur și simplu dacă o provocare a fost finalizată.

5. PREMIEREA CU MEDALII ȘI RECOMPENSE 
INDIVIDUALE SAU COLECTIVE
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7. CONSTRUIȚI NIVELURI DE DIFICULTATE 
CRESCĂTOARE

Obiectivul unei activități gamificate se bazează pe echilibrul dintre dificultatea unei provocări și satisfacția 
obținută în urma depășirii acesteia. Prin urmare, pe măsură ce elevul progresează și exersează, nivelul 
de dificultate trebuie să crească pentru a se adapta la cunoștințele dobândite. În acest fel, se va menține 
tensiunea dintre provocare și depășirea provocării STIM și, prin urmare, motivația elevului de a continua să 
joace și să se perfecționeze.

8. ACORDAȚI ATENȚIE TEORIEI FLUXULUI
În cadrul gamificării, starea de flux poate fi definită ca fiind „o stare de experiență optimă caracterizată prin 
concentrarea și implicarea totală într-o activitate”. Dacă atingem această stare atunci când predăm STIM, ne 
asigurăm succesul în înțelegerea conceptelor care urmează să fie predate.
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9. CREAȚI UN FIR NARATIV
Conținutul unui proiect de programă bazat pe STIM este, de obicei, împărțit în subiecte, categorii, capitole, 
secțiuni, subteme etc. Alegeți să marcați firul temporar al cursului în funcție de:  
 
•     Cronologie. Distribuim conținuturile în funcție de istoricitatea lor, începem cu antecedentele de la un      
        anumit punct pentru a ajunge în prezent și chiar încheiem cu perspectivele pentru viitor. 

•     Evoluția de la general la particular. Este linia care merge de la cadrele teoretice la cazurile particulare. 

•     Tipologiile. Clasificări ale tipurilor de conținuturi în funcție de caracteristicile lor comune. 

•     Descrierea analitică a conținutului. Este programa tipică în care se prezintă defalcarea părților de         
       conținut, relațiile și interdependențele dintre ele. 

•     Descrierea tehnică (nu tehnologică) a unei sarcini. Aceasta constă într-un set de resurse și proceduri  
       pentru a îndeplini o sarcină. Un tip de programă potrivită pentru învățarea prin experiență.

În activitățile gamificate, deși pot conține unele dintre aceste structuri, principalul lucru este dezvoltarea 
oricărui tip de conținut sub forma unei povești sau a unei experiențe ludice pentru atingerea obiectivului, 
prin realizarea unui set de acțiuni de către unul sau mai multe personaje într-un cadru conflictual și pe care 
acestea aspiră să îl rezolve. Aceasta este, în esență, narațiunea. 

Prin urmare, va trebui să integrăm conținutul didactic într-un mediu narativ de joc și învățare, care să 
permită: 

•     Oferirea unui obiectiv global pentru subiectul sau sarcina ce urmează a fi gamificată. 

•     Să-i lăsăm pe elevi să fie protagoniștii învățării lor. 

•     Corelarea sarcinilor de predare cu realizarea obiectivului final care va avea sens pentru elevi.  

•     Arătați obiectivul ca pe o provocare și, astfel, stimulați motivația. 

Jocurile ne provoacă cu obstacole voluntare și 
ne ajută să ne folosim mai bine punctele forte 
personale. jocurile bune sprijină cooperarea socială și 
participarea civică pe scară largă. 
               - Jane McGonigal

19. 10 EXEMPLE DE INSTRUMENTE DE GAMIFICARE ȘI 
EDUCAȚIE STIM

1. Pear Deck

4. Socrative

De-a lungul acestui ghid, am afirmat că gamificarea în predarea STIM nu implică neapărat utilizarea de noi 
instrumente sau aplicații, dar este adevărat că, datorită TIC, astăzi avem acces la multe opțiuni pe care le 
putem folosi. Iată 10 exemple pe care le puteți folosi pentru a vă gamifica orele de STIM.

Pear Deck (Puntea de pere) este un instrument care ne permite să 
creăm prezentări interactive și să le împărtășim prin accesarea contului 
Google în cadrul unui cod pentru elevii noștri, permițându-le să 
interacționeze de pe orice dispozitiv.  

Acesta are acces diferit pentru studenți și profesori. Permite crearea 
de chestionare sau sondaje la care elevii răspund în timp real de pe 
orice dispozitiv (telefoane inteligente, tablete, laptopuri...). Chiar 
clasifică rezultatele, astfel încât poate fi folosit ca instrument de 
evaluare. În plus, există diferite opțiuni pentru a-i motiva pe elevi: de 
la întrebări de tip „adevărat-fals” la întrebări rapide în care pot vedea 
care grup avansează mai repede.

2. Edmodo
Edmodo este o aplicație care creează un punct de întâlnire online 
pentru profesori și elevi. Este un instrument de micro-blogging specific 
utilizării în clasă. Este un sistem închis, astfel încât profesorii și elevii să 
poată comunica, să facă schimb de linkuri și documente într-un mediu 
sigur. Este un loc sigur pentru a gestiona și evalua sarcinile. 

3. Kahoot!
Vă permite să creați diferite tipuri de întrebări și răspunsuri într-un 
mod foarte intuitiv și este potrivit pentru toate vârstele. Puteți să vă 
creați Kahoot-ul de la zero, să editați un șablon sau să personalizați 
Kahoot-uri existente create de alții. Va trebui să creați un profil de 
utilizator și, în funcție de tipul de profil (profesor, academie, elev sau 
familie), să accesați funcții mai mult în funcție de nevoile dvs.
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5. Genially

6. Project Explore

7. Inginerii în sala de clasă

8. Educație STIM de succes

9. Proiectul național de  
colaborare pentru fete

10. Fetele Carnegie STIM

Genially (Genial) este un instrument online care dă viață conținutului. 
Acest instrument vă poate ajuta să finalizați rapid rezultate 
spectaculoase, dându-le viață prin interactivitate și animație.  Aplicat 
în domeniul educației, acesta își propune să facă din învățare un 
proces mai exploratoriu și mai stimulativ.

Acest site găzduiește conținut atractiv, inclusiv științe și studii sociale. 
Videoclipurile și imaginile aduc conținutul la viață și îl fac real pentru 
elevi.

Acest site prezintă o mare varietate de proiecte STIM pentru uz 
educațional în clasă.

Acest site oferă informații și resurse legate de inovațiile finanțate de 
NSF care evidențiază practici și instrumente promițătoare în sprijinul 
unei educații STIM eficiente în școli și programe.

Această organizație nord-americană se angajează să informeze și 
să încurajeze fetele să urmeze cariere în domeniul STIM. În cadrul 
acesteia, veți găsi multe resurse valoroase.

Acest site web oferă activități și resurse pentru elevi, părinți și 
profesori care sunt planificate pentru a-i entuziasma pe adolescenți cu 
privire la STIM.

21. 10 EXEMPLE PRACTICE PENTRU A APLICA ACEASTĂ 
NOUĂ METODOLOGIE ÎN CLASĂ 

1. PENTRU A DEFINI OBIECTIVELE UNEI ACTIVITĂȚI DE 
STIM ÎN FUNCȚIE DE POVESTIRE
• DOMENIUL STIM: S (Știință)
• Subiect: Pământul în Univers
• Obietive: Să cunoască originea Universului, mișcările Pământului în sistemul solar, părțile geosferei, 

compoziția atmosferei, proprietățile hidrosferei.
• Durata: 10 ore  

 
Abordarea activității gamificate: povestire 

„Sunteți extratereștrii de pe o planetă îndepărtată și ați reușit să creați o navă spațială care vă va duce pe 
o planetă atractivă de care sunteți foarte curioși, Pământul. Acolo puteți continua să vă cultivați hrana, dar 
pentru asta trebuie să îi cunoașteți caracteristicile. Completați jurnalul pe parcursul zilelor pentru a-i ține la 
curent pe managerii voștri.” 
 
Profesorii trebuie să aibă la dispoziție resurse, videoclipuri, experimente și explicații pe care să le folosească 
în fiecare zi. Acesta poate fi realizat individual sau în echipe. 
 
•     Ziua 1: Explorarea Universului, cum a fost creat. 
•     Ziua 2: Apropierea de sistemul solar, ce fel de mișcare face Pământul? Zilele și anotimpurile.
•     Ziua 3: Întoarcerea din spațiu. Care este compoziția atmosferei terestre? Care sunt straturile? Cât de  
       multă poluare există în atmosferă?
•     Ziua 4: Prima aventură de explorare a spațiului. Caracteristicile mineralelor și rocilor, straturile            
       Pământului.
•     Ziua 5: Importanța apei. Ce este ciclul apei?

2. CUM SĂ TRANSFORMAȚI SARCINILE ÎN PROVOCĂRI
• Domeniul STIM: M (Matematică), I (Inginerie)
• Subiect: Geometrie
• Obiective: să cunoască liniile paralele și perpendiculare, poligoanele, să calculeze o arie și un perimetru. 
• Durata: 2-4 ore
 
Abordarea activității de tip gamificat: Construcția unui turn. 

Elevii trebuie să realizeze un model la scară. Proiectul este comandat de un miliardar pentru a realiza un 
zgârie-nori pe una dintre insulele sale private. Premisele de la care pornesc sunt următoarele:
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3. PENTRU A STABILI STANDARDE, TURE, ECHIPE ȘI 
ROLURI   
• Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie))
• Subiect: Energie și eficiență energetică
• Obiective: Să cunoască sursele de energie, tipurile de energie și ce este eficiența energetică.
• Durata: 1-2 ore
 
Planificare:  

Elevii, în echipe de câte 6 persoane, trebuie să gestioneze energia unei țări. Fiecare are un rol: Președinte 
al țării, ministru al economiei, ministru al mediului, ministru al industriei, transporturilor și comerțului, 
ministru al agriculturii și alimentației, ministru al inovării. Între ei, trebuie să ajungă la un acord pentru a 
produce și furniza energie țării lor. Aceștia dispun de următoarele informații: 

Țara voastră are o formă circulară. Are 3 orașe mari situate în interiorul țării și un port cu acces la mare. 
Principalele sale resurse energetice sunt soarele și vântul. 

Consumul de energie al țării este de aproximativ 100.000 de energie pe unitate de timp/oră, împărțită după 
cum urmează: o treime în industrie, o altă treime în transporturi, iar ultima treime în utilizare rezidențială. 

Ținând cont de producția de energie a diferitelor centrale și de interesele acestora în funcție de rolul 
pe care trebuie să îl apere, care este populația țării voastre în funcție de nevoile energetice? Cum sunt 
distribuite aceste populații? Cum ar trebui să aprovizioneze țara? Puteți efectua o investigație și să o 
comparați cu utilizările și centralele electrice din țara voastră?
 

• Rafinărie: 10000 energie pe unitate de timp
• Centrala termică pe cărbune: 900 energie pe unitate de timp/oră
• Centrala termică pe biomasă: 30 energie pe unitate de timp/oră
• Centrala termică pe gaz: 500 energie pe unitate de timp/oră
• Centrală hidroelectrică: 300 energie pe unitate de timp/oră
• Centrala nucleară: 1000 energie pe unitate de timp/oră
• Parc eolian: 50 energie pe unitate de timp/oră
• Centrala solară: 100 energie pe unitate de timp/oră
• Centrala termică pe bază de gaz: 500 energie pe unitate de timp/oră

• Insula are forma unui hexagon regulat a cărui rază este de 2 kilometri. 
• La nord se află debarcaderul și are o formă semicirculară cu un diametru egal cu latura hexagonului.
• La capătul opus, există o zonă împădurită în formă de triunghi echilateral
• Zgârie-nori trebuie să fie cât mai înalt posibil, dar nu mai mult de două ori lungimea totală a insulei.
• Pentru a obține materialele de construcție, elevii vor trebui să răspundă la 10 întrebări și pentru fiecare 

răspuns corect vor primi un material (bețe de frigărui, jeleuri, plastilină, plută, ziare etc.)
• Aspectele pe care miliardarul le va lua în considerare vor fi forma clădirii, rezistența la cutremure, 

estetica și suprafața exactă a zgârie-norilor, numărul de etaje și volumul clădirii.

4. PENTRU A CREA UN SISTEM DE RECOMPENSE, CUM 
SĂ OBȚINĂ RESURSELE NECESARE PENTRU ACTIVITATE 
ȘI CUM SĂ FOLOSEASCĂ OBIECTE DE COLECȚIE DUPĂ 
FINALIZAREA UNEI REALIZĂRI
• Domeniul STIM: T (Tehnologie) I (Inginerie)  
• Subiect: Hidraulică
• Obiective: Să cunoască principalele aplicații tehnologice ale hidraulicii și să experimenteze cu 

dispozitive.
• Durata: 2-3 ore
 
Planificare: 
După explicarea și prezentarea noțiunilor de bază ale sistemelor hidraulice, următorul pas este să 
urmăriți acest videoclip și să încercați să reproduceți această provocare: un dispozitiv hidraulic cu aceeași 
funcționare, dar cu următoarele materiale: carton, paie, seringi de 2 dimensiuni diferite și tuburi. 

Pentru a realiza fiecare dintre aceste elemente, ei trebuie să răspundă corect, în echipe, la următoarele 
întrebări (dacă este convenabil, puteți folosi o platformă de tip Kahoot):

1.   Denumirea principiului care se aplică ascensoarelor hidraulice: Faraday, Newton, Coulomb sau Pascal. 
 
2.   Filosof grec care a descoperit principiul plutirii: Aristotel, Democritus, Arhimede sau Thales din Milet. 

3.   Un instrument științific utilizat pentru a măsura presiunea atmosferică: cronometru, barometru,             
      termometru sau pluviometru.

4.   Un instrument utilizat pentru a măsura presiunea internă: termometru, manometru, cronometru sau  
      pluviometru. 

5.   Unitatea de presiune în sistemul SI: Newton, Joule, Watt sau Pascal. 
 
Dacă nu reușesc să răspundă corect la toate întrebările, pot schimba materialul de care au nevoie timp de 
15 minute, reducând astfel timpul disponibil pentru a-și crea dispozitivul hidraulic.

5. PENTRU A MĂSURA PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN 
CADRUL UNUI CLASAMENT
• Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică)
• Subiect: Diverse
• Obiective: În funcție de tema selectată 
• Durata: 4 sesiuni de 1 oră (resurse) + 1 oră (dezbatere) 
 
Planificare: 
Se sugerează să folosiți 4 subiecte (4 niveluri) din resursele disponibile pe site-ul XploreHealth pentru a 
lucra la ele timp de 1 oră și apoi să începeți cu o dezbatere în echipă de 30 de minute legată de subiect.

https://www.youtube.com/watch?v=CbGrjhDtLGw
https://www.xplorehealth.eu/en
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Expozițiile vor fi evaluate după cum urmează:  
 
• Calitatea expoziției (50 de puncte)
• Conținut (20 p.)
• Argument (15 p.)
• Claritate și sinteză (15 p.)
• Atitudini (50 p.)
• Respect și toleranță (20 p.)
• Abilitatea de a aștepta o preluare de rând (15 p.)
• Cooperare (15 p.)
 
Pentru a vizualiza progresul activității, se va elabora un clasament similar cu acesta. Dacă preferați, acesta 
poate fi realizat într-o foaie de calcul din Google Drive.

6. PENTRU A STABILI NIVELURI CRESCÂNDE DE 
DIFICULTATE ÎNTR-O AVENTURĂ
• Domeniul STIM: S (Știință) 
• Subiect: Femeile în știință
• Obiective: a face cunoscută activitatea femeilor din domeniile STIM.
• Durata: de la 30 minute la 1 oră 

Planificare:  

Se propune realizarea acestei  resurse educationale generate cu ajutorul platformei Genially. În cadrul 
acesteia, sunt stabilite 4 misiuni care corespund la 4 niveluri de dificultate pentru a găsi, în fiecare dintre 
ele, un număr care permite rezolvarea unei misiuni după obținerea unui cod.

7. PENTRU A ASIGURA O CONEXIUNE DE FEEDBACK ȘI 
EROARE
• Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică)
• Subiect: Reacții nucleare în lanț.
• Obiective: Să știe ce este o fisiune nucleară, să înțeleagă abilitățile și deprinderile de metodologie 

științifică prin experimentare.
• Durata: 3-4 ședințe de câte 1 oră. 

Planificare: 
 
Se propune realizarea unei reacții în lanț pe echipe în care pe parcursul rezolvării acesteia să se explice ce 
este energia nucleară. 

Acest proiect le permite elevilor, în echipe, să cerceteze în mod colectiv cum să realizeze un dispozitiv. 
Fiecărei echipe i se atribuie un spațiu la o masă pe care să construiască o secvență de evenimente. Singura 
limitare este aceea că trebuie să activați dispozitivul construit de echipa următoare: la final, acest lucru va 
avea ca rezultat o reacție în lanț continuă care merge de la început până la sfârșit fără probleme. 

Pentru a cunoaște feedback-ul elevilor, se propune construirea unei cutii de sugestii în care participanții își 
pot exprima gândurile față de alte echipe, pot cere ajutor sau materiale, se pot felicita pentru mecanismele 
folosite etc. La sfârșitul fiecărei sesiuni, contribuțiile vor fi citite și luate în considerare în sesiunea 
următoare.
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9. PENTRU A INTRODUCE UN JOC
• Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică)
• Subiect: Femei în disciplinele STIM
• Obiectives: Îmbunătățirea vizibilității activității femeilor din domeniul științei
• Durata: 1 oră de joc + 2 ore de producție. 

Planificare: 

Este un joc de cărți Virus pentru 2-6 jucători și durează aproximativ 30 de minute. Jocul are 70 de cărți 
împărțite după cum urmează: 

• 21 de cartonașe științifice cu culori pentru a diferenția domeniile STIM (5 pentru știință, 5 pentru 
tehnologie, 5 pentru inginerie și 5 pentru matematică și 1 joker). Pe o parte se află o fotografie a 
persoanei de știință și biografia acesteia.

• 17 cărți de invizibilitate care reprezintă obstacolele pe care femeile de știință au trebuit să le 
depășească (4 de fiecare culoare și un joker)

• 20 de cărți cu superputeri (câte 4 din fiecare culoare) reprezentând puterea, determinarea și curajul 
femeilor de știință.

• 12 cartonașe suplimentare: 2 cartonașe de schimb științific, 2 cartonașe de înlocuire, 2 cartonașe “O iau 
eu”, 2 cartonașe de eliminare, 2 cartonașe de oprire, 2 cartonașe de verificare a ordinii cronologice.

8. PENTRU A CREA O POVESTIRE ATRACTIVĂ ȘI 
ESTETICĂ
• Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică)
• Subiect: Femeile din domeniul științei
• Obiective: Să facă cunoscută activitatea femeilor în diferite domenii ale științei
• Durata: 1-2 ore
 
Planificare:  

Activitatea constă în alegerea de către fiecare elev a unei cercetătoare și explicarea unui concept din 
activitatea sa, în funcție de nivelul de educație, printr-un filmuleț video de maxim 3-4 minute și un poster 
științific. Pentru ca activitatea să fie imersivă, participanții trebuie să se caracterizeze și să creeze un 
scenariu în funcție de epoca și viața savantei lor.

Obiectivul jocului este de a obține cele 4 savante vizibile, câte una din fiecare disciplină, și de a le aranja în 
ordine cronologică. 

Cum se joacă? Se împart 3 cărți fiecărui jucător, iar restul sunt așezate cu fața în jos în centru și cu fața în 
sus se pun cărțile de aruncat ale fiecărui jucător. Când pachetul se epuizează, se întoarce și se continuă 
jocul. În fiecare rând, puteți folosi doar o singură carte pentru a juca sau puteți arunca 1,2 sau 3 cărți și 
puteți trage altele. Fiecare jucător deține maximum 3 cărți pe masă. În cazul în care se joacă una, aceasta 
trebuie să fie extrasă și apoi se dă pe rând la următorul jucător.

Ce puteți face cu cărțile?

•   Puneți o persoană de știință în fața părții voastre de masă. 
•   Folosiți o carte de superputere pentru a vă proteja savanta de cărțile de invizibilitate sau o carte de  
     invizibilitate pentru a împiedica un alt jucător să câștige. Cu două cărți de invizibilitate, trebuie să vă     
     aruncați persoana de știință, iar cu două cărți de superputere, nimeni nu o poate lua.
•   Puteți arunca 1, 2 sau 3 cărți.
•   Puteți juca o carte specială.
 o   Cărțile de schimb de savante sunt folosite pentru a schimba una dintre savantele dvs cu un                       
                   alt jucător, dar numai din aceeași disciplină.
 o   Cărțile de înlocuire vă obligă să vă schimbați toate persoanele de știință cu un jucător la alegere.  
      Cărțile „O iau eu” sunt folosite pentru a fura o savantă de o culoare pe care nu o aveți de la un alt  
                   jucător.
 o   Cărțile de eliminare sunt folosite pentru a împrăștia toate cărțile de invizibilitate pe care le aveți  
                   în savantele voastre asupra celorlalți jucători.
 o   Cărțile de oprire sunt folosite pentru ca ceilalți jucători să se debaraseze de cărțile lor și să piardă   
                   un rând.
 o   Cărțile de ordine cronologică sunt folosite doar pentru a verifica dacă o persoană a reușit să aibă  
                   cele 4 savante vizibile și să le așeze în ordine – aceea persoană a câștigat jocul.  Există doar 3                
                   șanse de a le ordona cronologic și trebuie să aștepte să le vină rândul.  

10. PENTRU A CREA UN CONCURS 
• Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică) 
• Subiect: Multidisciplinaritate 
• Obiective: Verificarea progresului participanților la disciplinele STIM. 
• Perioadă: pe parcursul semestrului  

Planificare: 

Se sugerează să se organizeze un concurs paralel cu disciplinele STIM, similar cu casele Hogwarts din Harry 
Potter. Fiecare elev este atribuit unuia dintre aceste patru savante: Marie Curie, Jane Goodall, Ada Byron 
și Hypatia din Alexandria, iar pe parcursul semestrului, profesorii acordă puncte pentru răspunsuri corecte 
în clasă, bună purtare etc. care se adaugă la casele fiecăreia dintre savante, promovând o competiție 
motivantă între elevi.

https://tranjisgames.com/tienda/juego-de-mesa-virus/
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EVALUAREA REACȚIILOR PARTICIPANȚILOR 

EVALUAREA ÎNVĂȚĂRII

Pe de o parte, în urma elaborării de către profesor a 2 activități după bazele acestui ghid și a implementării 
lor într-o grupă sau clasă educativă, folosind ca grup de control alte grupe, se cere compararea 
următoarelor aspecte: 

• Rezultatele școlare și evaluarea învățării obținute prin intermediul unui test înainte și după activitate.
• Satisfacția studenților. Se realizează un sondaj final pentru a evalua opinia studenților, inclusiv 

aspectele legate de procesul de învățare. 

Compararea rezultatelor obținute ne va permite să știm dacă propunerea este eficientă și dacă aplicarea 
ei s-a realizat cu atingerea obiectivelor dorite. În plus, aceste informații vor face posibilă colectarea de 
propuneri de îmbunătățire și evaluarea eventualelor defecte ale metodologiei.

Pe de altă parte, această evaluare are rolul de a verifica nivelul de înțelegere și competențele obținute prin 
intermediul acestui ghid metodologic ca acțiune de formare. 

Ca o modalitate de a depăși această propunere, se propune o autoevaluare prin realizarea următorului 
chestionar înainte și după înțelegerea acestei metodologii.

În aceste exemple, se propune o metodă de evaluare care constă în verificarea faptului că elevii 
știu să activeze ideile pe care le-au învățat, știu să se ocupe de rezolvarea problemelor pe care le 
întâlnesc, știu să lucreze în echipă, să recunoască atunci când nu o fac bine și să ia decizii bune de 
îmbunătățire. 

Pentru a face acest lucru, se sugerează ca fiecare profesor să țină cont de următoarele aspecte: 

La început, este important să se comunice obiectivele proiectului. Obiectivele prezentate în fiecare 
dintre exemple servesc drept obiective generale pentru profesor, dar precizarea lor este necesară în 
fiecare caz în parte. 

Pe baza obiectivelor de competență ale fiecărei activități, se sugerează să se convină asupra unor 
criterii sau rubrici și se încurajează ca elevii să găsească dovezi ale muncii lor care să facă posibilă 
deducerea nivelului atins. În ceea ce privește produsul final, se va aprecia în mod deosebit reflecția 
critică asupra a ceea ce ar putea fi îmbunătățit. Acesta va fi evaluat având în vedere competențele 
specifice și transversale ale curriculumului. 

Uneori, elevii pot fi rugați să co-evalueze unele dintre sarcinile de activitate pentru a detecta 
dificultățile și a face propuneri de îmbunătățire pe baza unor criterii date după ce sarcina a fost 
realizată și se solicită efectuarea unei revizuiri.

27. MODUL DE EVALUARE A ACESTOR ACTIVITĂȚI Evaluați de la 1 la 5, fiind 1 slab și 5 excelent, cunoștințele 
referitoare la următoarele aspecte, marcând cu un X căsuța 
corespunzătoare.

Cunosc conceptul de „gamificare”

Cunosc diferitele elemente ale unui joc

Cunosc diferitele aspecte de care trebuie să se țină 
cont pentru a gamifica o activitate STIM
Pot distinge între o practică gamificată și utilizarea 
jocurilor educaționale
Cunosc elementele de bază ale motivației

Pot concepe o povestire pentru a lucra pe 
conținuturile curriculare STIM și pentru a reformula 
obiectivele. 
Știu cum să aplic și să gestionez un sistem de puncte 
în clasă
Știu cum să gestionez un clasament bazat pe munca 
și comportamentul elevilor mei
În general, știu cum să îmbunătățesc managementul 
clasei mele prin această metodologie

O
BI

EC
TI

VE
CO

N
ȚI

N
U

T

1 2 3 4 5

29. ECHIPA DE LUCRU

Esciencia Eventos Científicos Esciencia (Știință Evenimente științifice 
Știință) este o companie spaniolă dedicată difuzării și comunicării 
științei în mod profesionist, de aproximativ 15 ani.
Scopul nostru la locul de muncă este de a afla cum să spunem științei 
să-și îmbunătățească accesibilitatea prin crearea unui mediu de 
comunicare bidirecțională.
Un mod de lucru, în căutarea diferențierii, care abordează 
comunicarea științei. Punctele cheie în acest sens sunt: lucrul cu 
instrumente și conținuturi utilizate pentru diseminare și expunere.  
Personalul științific joacă un rol important în activitățile noastre, de aici 
importanța experienței în activități de comunicare și a unei pregătiri 
suficiente pentru a fi un vehicul de transmitere a mesajului științific și, 
în același timp, pentru a fi capabil să îl adapteze la diferite contexte.

La Fundación Riojana para la Innovaciónn (Fundația Riojana 
pentru Inovare) este un proiect colectiv, o instituție privată, dar 
o inițiativă non-profit. Avem un obiectiv ambițios: să promovăm 
proiecte inovatoare care au un impact asupra dezvoltării sociale și 
economice din La Rioja, Spania. Se adresează studenților, managerilor, 
cercetătorilor, antreprenorilor... întregii societăți. A fost conceput de 
la bun început ca un proiect colectiv și incluziv condus de trei agenți 
esențiali în promovarea inovării: mediul de afaceri, administrația și 
universitatea.
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Future In Perspective Limited (FIP) are o experiență vastă în crearea 
de materiale educaționale inovatoare pentru a valorifica capacitățile 
mijloacelor digitale și pentru a încuraja adoptarea de noi abordări 
educaționale. Printre acestea se numără învățarea online, învățarea 
mobilă și mixtă, gamificarea și învățarea bazată pe provocări în cadrul 
învățământului profesional, al educației pentru adulți și al educației 
comunitare.
FIP pune un accent deosebit pe dezvoltarea unor căi de învățare 
autodirijată pentru a promova dezvoltarea educațională a „elevilor 
liberi agenți”. FIP valorifică cele mai recente tehnologii în oferta 
sa de servicii, permițând membrilor grupului țintă să își dezvolte 
competențele cheie în medii de învățare mixte și accesibile.

SEC este un ONG independent, dinamic și non-profit care oferă 
educație și formare formală și non-formală într-o regiune rurală 
din România. Oferta noastră de formare include educația adulților, 
formarea profesorilor și EFP. Oferim programe de formare în 
antreprenoriat social, dezvoltarea competențelor de afaceri, 
dezvoltarea competențelor transversale, limbi străine (engleză, 
germană, franceză, română, maghiară, italiană, spaniolă), TIC pentru 
formare și educație, competențe interculturale. În cadrul programelor 
noastre de formare și educație, dezvoltăm colaborări cu școli locale, 
instituții publice, organizații neguvernamentale și întreprinderi mici.

InEuropa a fost înființată în ianuarie 2006 de către experți care, de 
peste 20 de ani, lucrează pe proiecte și teme comunitare menite 
să sprijine organismele și asociațiile publice și private în accesul la 
oportunitățile financiare comunitare. 
InEuropa oferă informații, formare și consultanță cu abilitate și 
profesionalism pentru a sensibiliza organismele publice și private cu 
privire la politicile și programele Uniunii Europene, pentru a elabora 
proiecte și pentru a oferi asistență tehnică tuturor celor interesați de 
oportunitățile comunitare. Educația, formarea profesională, tineretul, 
cultura, mediul, problemele sociale, sănătatea, cercetarea și inovarea 
reprezintă principalul domeniu de activitate.

31. CONCLUZIE

În cadrul acestei metodologii, am stabilit principiile și beneficiile pe care le prezintă gamificarea în aplicarea 
sa la predarea disciplinelor STIM, precum și câteva dintre sfaturile și factorii de care trebuie să ținem cont 
în implementarea gamificării. 

În sens mai general, aplicarea acestei metodologii în contexte educaționale ne apropie de cunoașterea 
beneficiilor gamificării în ceea ce privește ponderea motivației în dezvoltarea studiilor analizate. 
Fundamentarea teoretică ne aduce mai aproape de cunoașterea tipului de motivație care apare în diferitele 
propuneri gamificate, ceea ce îi face pe elevi să perceapă experiența ca fiind motivantă în beneficiul 
angajamentului și al învățării lor. Credem în marea influență pe care gamificarea o are asupra dezvoltării 
cognitive a elevilor, în emoțiile și în procesele de socializare care sunt generate pe parcursul procesului și 
prin aceasta putând favoriza motivația fetelor și a tinerilor în studiile lor legate de disciplinele STIM. 

Gamificarea poate face din educație o activitate captivantă, oferindu-le elevilor un sentiment de dedicare 
absolută. Putem considera că gamificarea este mai complexă decât simpla aplicare a unui joc. 

Este necesară o reflecție profundă asupra obiectivelor care trebuie atinse: odată ce acestea sunt 
identificate, se vor stabili regulile. Din acest motiv, realizarea unui proiect de gamificare necesită 
planificare și poate întâmpina adesea rezistență la punerea sa în aplicare. Considerăm că gamificarea 
este un instrument fundamental în viitor, deoarece rolul său de a crea angajament va facilita schimbul și 
dezvoltarea de noi idei, ceea ce permite spațiu și timp pentru inovare și experimente. 

Prin urmare, sperăm că implementarea acestei metodologii va duce la un nivel ridicat de implicare a 
cadrelor didactice în proiectarea activităților gamificate și, odată cu aceasta, la o îmbunătățire a motivației 
elevilor la disciplinele STIM.
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