
 
 

                      Número de proyecto: 2020-1-ES01-KA201-082618

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

CUM SĂ PLANIFICAȚI LECȚII GAMIFICATE
PENTRU STIM 

1. TO DEFINE THE GOALS AND OBJECTIVES APPLIED TO STEM DISCIPLINES

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. 

2. TRANSFORMAȚI ÎNVĂȚAREA ÎN ACTIVITĂȚI GAMIFICATE

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.

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.
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4. STABILIȚI REGULILE DE JOC ȘI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ

·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.

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.

5. PREMIEREA CU MEDALII ȘI RECOMPENSE INDIVIDUALE SAU COLECTIVE

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.

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.
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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.
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7. CONSTRUIȚI NIVELURI DE DIFICULTATE CRESCĂTOARE

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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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. 

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.

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: 

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:
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9.CREAȚI UN FIR NARATIV

“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
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