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GAME-ED: Dezvoltarea
abilităților de creativitate prin

metode de învățare bazate
pe joc în educația adulților



Scop
Scopul principal al proiectului GAME-ED este de a îmbunătăți calitatea
metodelor de predare-învățare utilizate pentru formarea și
dezvoltarea abilităților de creativitate la cursanții adulți prin
introducerea unei abordări a învățării bazate pe joc.

cercetarea științifică aprofundată pe tema învățării și dezvoltării creativității bazate
pe joc la adulți
elaborarea de ghiduri și metodologii pentru formatorii din domeniul educației
adulților
crearea unui joc de societate (board game) axat pe dezvoltarea creativității 

Obiective principale
 

o colecție de metode pentru formarea și
dezvoltarea creativității - COLLECTION OF

METHODS ON BUILDING CREATIVITY SKILLS IN
ADULT EDUCATION 
un ghid metodologic de bune practici în
învățarea bazată pe joc pentru formarea și
dezvoltarea creativității la adulți - BEST

PRACTICES IN GAME-BASED LEARNING METHODS
IN ADULT EDUCATION 
o metodologie pentru selecția mecanicilor de joc
potrivite pentru formarea și dezvoltarea
creativității la adulți - METHODOLOGY FOR THE

SELECTION OF GAME MECHANICS SUITABLE FOR
CREATIVITY DEVELOPMENT.

Rezultate remarcabile
În etapa actuală a proiectului, partenerii au finalizat cu
succes primele trei materiale științifice,
corespunzătoare primelor trei obiective ale acestuia: 

Cele trei materiale realizate au primit o evaluare foarte bună de la evaluatori externi și sunt
disponibile pe site-ul proiectului (http://game-ed.eu/), atât în limba engleză, cât și în limba
națională a fiecărei țări participante. Aceste materiale sunt de interes pentru formatorii din
domeniul educației adulților, dar și altor educatori, profesorilor, trainerilor din educație,
dată fiind originalitatea, versatilitatea și flexibilitatea metodelor și practicilor descrise. 

Un al patrulea obiectiv al proiectului materializat ca un joc de societate (board game)
pentru formarea și dezvoltarea creativității la adulți este în curs de testare și finalizare.  
Pentru prima dată de la începutul proiectului în 2020, partenerii s-au întâlnit față în față la
mijlocul lunii iulie a acestui an la Szeged, Ungaria și apoi, în luna septembrie, la Bled,
Slovenia. În cadrul întâlnirilor s-a discutat despre cum evoluează proiectul, modul în care
jocurile pot fi integrate în diferite metode de educație a adulților și tinerilor și s-a testat cea
de-a doua versiune a unui joc de societate dezvoltat de Centrul Fontanus. 

Proiectul actual continuă tradiția Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău care, prin proiectele derulate, prin
activitatea cadrelor didactice titulare și asociate, a studenților și a partenerilor asociați,
urmărește să dezvolte, în mod continuu, programe de formare inițială și continuă ale
cadrelor didactice, formatorilor și trainerilor din domenii diverse.
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