
În această secțiune, va fi explicată o dinamică STIM gamificată care va fi utilizată 
ca resursă pentru lucrul în echipă. 
 
Aceasta este realizată în conformitate cu Ghidul metodelor de gamificare pentru 
STIM. 
 
Această idee poate fi realizată în acest mod sau poate fi adaptată în funcție de 
nevoile curriculare ale profesorilor și elevilor. 
 
Aceasta poate fi o activitate specifică de 2-3 ore sau poate fi prelungită în timp. 
Poate aparține unui singur domeniu STIM sau poate fi multidisciplinară. 
 
Provocările sunt deschise și suficient de practice pentru a-i motiva pe elevi. 

Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) E (Inginerie) M (Matematică) A 
(Artă și creativitate). 

 
Tema principală: durabilitate. 

 
Alte subiecte: În funcție de proiect. 

 
Obiective: 

Promovarea gândirii critice și a învățării active în metodologia STIM. 
. 
Îmbunătățirea adaptabilității, flexibilității și rezilienței participanților. 
Dobândirea de noi cunoștințe practice pe aceste teme. 

 
Calendarul: în funcție de extinderea activității. Ar putea fi de o oră pe 
săptămână, pe parcursul semestrului. 
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DINAMICA GAMIFICĂRII  

 

 

POVESTIRE: 

 

Elevii, împărțiți în echipe de 4-6 persoane, fac parte dintr-o agenție de 
Publicitate pentru Dezvoltare Durabilă Integrală. 

 
Este o Agenție în care nu trebuie doar să „vândă" un logo sau un brand, ci și să 
prezinte „cea mai bună soluție sau invenție completă" pentru problema pusă de 
fiecare client. 



O nouă comandă este produsă la fiecare 2-3 ore de lucru, iar soluția este 
prezentată la fiecare 3-4 ore, astfel încât sarcina de a o organiza revine chiar 
echipei. 

 
În cadrul echipelor se pot stabili roluri care pot varia de-a lungul dinamicii. De 
exemplu, o persoană responsabilă cu gestionarea proiectului, comunicarea, 
creativitatea, inovarea, consilierea tehnică și execuția. 

 
După prezentarea soluției, fiecare echipă primește un punctaj (max. 100 de 
puncte pentru fiecare probă) pe baza criteriilor stabilite. 
Echipele se pot asocia dacă consideră necesar, fără a afecta punctajul 
provocării. 

 
Prezentarea soluțiilor trebuie să se facă printr-un dosar (maxim 600 de cuvinte) 
cu un format vizual care trebuie să fie diferit pentru fiecare probă. (Înregistrare 
audio cu 2 imagini, video, performance, prezentare cu suport vizual, explicația 
unui demo, un dans, exemplu de campanie de lansare în rețele, etc.) 

Clientul 1: Aveți nevoie de un produs care poate fi implementat în orașul dvs. 
pentru a-l face mai durabil. 

 
Clientul 2: Aveți nevoie de un instrument sau de un experiment care să vă permită 
să îmbunătățiți schimbările climatice. 

 
Clientul 3: Aveți nevoie de un produs eficient din punct de vedere energetic cu 
care să surprindeți și să îmbunătățiți sectorul energetic. 

 
Clientul 4: Aveți nevoie de un produs care să facă legătura între consumul și 
producția responsabilă și alimente. 
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REGULI: 

 

PROVOCĂRI: 


