
 

 

Genul / Tipologia jocului video 
 
 
 

Etape anterioare obligatorii / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Nu 

Obiective de învățare Cunoștințe despre jocurile video, diferitele tipuri și 

genuri ale acestora 

Subiecte Literatură / citit, arte 

Vârsta recomandată (10 – 14) 

sau (15 - 18) 

10- 14 

Durata secvenței 45 – 60 minute 

Activitate individuală sau de 

grup 

Individual 

Producție așteptată Alegerea genului jocului video 

Abilități dezvoltate (după 

obiectivele de învățare) 

Gândire critică, creativitate, planificare, rezolvare de 

probleme 

Gama de prețuri a jocului 

(<20€, 20-40 €, >40€) 

Gratuit 

Activități de 

extindere/diferențiere (la 

sfârșitul secvenței) 

Odată ce au ales genul jocului, elevii pot citi și 

dezvolta atmosfera jocului (finalizează toate 

aspectele teoretice înainte de a începe această 

creație) 



 

 

Sfaturi pentru a face secvența 

mai accesibilă și mai incluzivă 

Această secvență nu necesită abilități digitale 

specifice sau echipament tehnologic și, prin urmare, 

este ușor accesibilă pentru profesori și elevi cu 

abilități digitale de bază. 

 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

 
Acesta este primul pas al dezvoltării unui joc video. Ar trebui să le explicați elevilor 

importanța alegerii genului jocului lor video, deoarece toți pașii următori se vor baza 

pe asta. Nu este nevoie de software pentru acest pas. 

 
• Pasul 1: Afișarea diferitelor tipuri/genuri de jocuri video (20 de minute) 

 
 

Ar trebui să le arătați elevilor o listă cu principalele genuri de jocuri video și să le 

explicați diferențele. Elevii ar trebui să înțeleagă ce poate oferi fiecare gen și 

limitările acestuia. Abia atunci elevii vor putea decide genul jocului lor video. De 

asemenea, ar trebui să îi explicați elevului că unele genuri s-ar putea suprapune 

în jocurile video (Pavlovic, 2020). Elevii ar trebui să aleagă genul care se 

potrivește mai mult cu jocul lor video. Există zece categorii principale de genuri de 

jocuri video. Puteți găsi multe ghiduri online. 

 
Exemplu de ghid online: 

https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/video-game-genres 

 
 

  

https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/video-game-genres


 

 

Exemple de genuri de jocuri video: 

1. Sandbox: obiectivele jocului video nu sunt definite de la început. Jucătorii 

pot alege căi diferite. De exemplu, The Sims, Grand Theft Auto, Minecraft. 

2. Strategie în timp real (RTS): Jucătorii pot controla facțiunile personajelor și 

pot interacționa în direct cu alți jucători. De exemplu, Warcraft. 

3. Jocuri de rol: Jucătorii preiau controlul asupra unui personaj și scopul lor 

principal este creșterea progresivă a puterii personajului principal. De exemplu, 

The Witcher 3, Skyrim. 

4. Simulare și sport: aceste tipuri de jocuri încearcă să fie cât mai realiste 

posibil. Adesea simulând jucători profesioniști de sport sau curse de mașini. 

De exemplu, NBA 2K, Forza Motorsport, The Sims, Minecraft. 

5. Cel mai ușor tip de joc de creat sunt probabil jocurile de tip 2D. Puteți vedea 

câteva exemple create în timpul proiectului accesând următorul likn: 

https://www.gaming4skills.eu/workshopgames  

  

https://www.gaming4skills.eu/workshopgames


 

 

Exemple de jocuri cu genuri suprapuse:  

1. The Sims: jucătorul este capabil să 

decidă acțiunile personajului său 

Sim. Nu există un obiectiv final clar 

în joc și acest lucru face ca jocul să 

se încadreze în genul Sandbox. În 

același timp, jucătorul simulează un 

constructor de oraș. Genul 

Simulare se suprapune cu Sandbox 

(Pavlovic, 2020). 

2. Minecraft: Jucătorul intră într-o lume imprevizibilă și încearcă să-și facă prieteni, 

să construiască structuri și să descopere lucruri noi. Deoarece scopul final nu 

este clar, Minecraft aparține genului Sandbox. În același timp, este un joc de 

simulare deoarece jucătorul construiește noi structuri. Minecraft este, de 

asemenea, un joc despre supraviețuire și aparține și genului Survival (Pavlovic, 

2020). 

 
• Pasul 2: Brainstorming și alegerea genului jocului video (15 minute) 

 

Atunci când alegeți genul unui joc video există două întrebări principale (Stefyn, 

2019): Despre ce este jocul? Cine este publicul? Pentru a decide ce gen doresc 

pentru jocul lor video, elevii ar trebui să aleagă mai întâi subiectul principal al 

joculului video.  De exemplu, jocul este despre un copil care încearcă să 

supraviețuiască în junglă? Sau jocul este despre un pilot de Formula 1? Apoi, elevii 

trebuie să decidă publicul jocului lor video. De exemplu, este destinat copiilor mici 

sau adolescenților? Jocul video este pentru cei cărora le place sportul sau pentru cei 

cărora le place istoria? Aceste întrebări îi vor ajuta pe elevi să decidă ce gen de 

jocuri video este potrivit pentru jocul lor. De exemplu, unui adolescent căruia îi place 

sportul i-ar plăcea un joc de Simulare și Sport. Un adolescent sau un adult tânăr 

https://www.thesimswiki.com/wiki/User:RdHeaven/Sandbo
x_1  

https://www.thesimswiki.com/wiki/User:RdHeaven/Sandbox_1
https://www.thesimswiki.com/wiki/User:RdHeaven/Sandbox_1


 

 

căruia îi place istoria s-ar putea bucura mai mult de un joc video de gen RTS. 

 

• Pasul 3: Definirea genului jocului video (15 minute) 

 
 

Pentru a finaliza și defini genul jocului video, elevii ar trebui să decidă rolul 

jucătorului și interacțiunile dintre jucător și personajele principale ale jocului video 

(Pavlovic, 2020). De exemplu, jucătorul va putea alege alianțele unui personaj? 

Jucătorul va interacționa live cu alți jucători? În aceste scenarii, un gen RTS, Role-

Playing sau Sandbox ar putea fi mai potrivit decât altele. Dacă jucătorul nu va 

putea alege deciziile personajului și nu va putea afecta intriga jocului, atunci genul 

Platformer ar putea fi o opțiune mai bună. 
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