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Jocul și crearea de jocuri video pot contribui la dezvoltarea a 7 abilități interesante 

pentru mediul școlar și profesional. 

 

Sursa: Abstract vector created by vectorjuice - www.freepik.com 

 

ABILITĂȚI JUCATUL  CREAREA JOCURILOR 

Planificarea proiectului 

 

Jocurile de gestionare a 

resurselor, de exemplu, 

necesită ca jucătorii să își 

planifice cu atenție 

strategia. 

Este necesar să planificați 

și să urmați pașii pentru a 

crea diferitele aspecte ale 

unui joc. 

FIȘĂ INFORMATIVĂ 

Prezentarea generală a 7 abilități pe care jocurile 

video le pot îmbunătăți 
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Muncă de echipă  Munca în echipă este 

necesară pentru a utiliza 

jocuri cooperative cu 

scopul de a atinge 

obiectivele împreună! 

 

Diferite abilități și roluri 

sunt necesare pentru a 

crea un joc și trebuie 

coordonate. 

 

Scrierea și povestirea 

 

Majoritatea jocurilor oferă 

o poveste de fundal și 

personaje: pot inspira 

jucătorii. 

 

Este necesar să creați 

personaje și o poveste 

pentru a crea un joc. 

 

Definiția mecanismelor Toți jucătorii preferă 

diferite mecanisme de joc: 

să înțeleagă mai multe 

despre ele îi ajută să 

joace mai bine! 

 

Proiectarea jocului cere 

creatorilor să se 

gândească la provocări 

într-un mod logic 

 

Creativitate și artă Jocurile includ exprimarea 

în diferite limbaje artistice 

și educă utilizatorul 

despre estetica lor. 

 

Creativitatea și arta sunt 

necesare pentru a crea 

imaginile, muzica și 

textele unui joc! 

 

 
Conținut curricular și 

cercetare 

Jocurile pot solicita 

utilizatorilor să cerceteze 

Cercetarea este necesară 

pentru a crea un joc, atât 
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 informații fie în joc, fie în 

afara lui pentru a depăși 

obstacolele. 

 

pentru a vă inspira din 

jocurile existente, fie și 

pentru a cerceta conținut 

curricular. 

 

 

  



 

4 
 

 
 

 

Proiectul #Gaming4skills a fost finanțat cu suportul Comisiei 

Europene. Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru 

elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu 

poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor 

conținute în aceasta. 

 

Numărul de referință al proiectului: 2020-1-FR01-KA201-

080669 

 

 

 

 

 

https://www.gaming4skills.eu/ 

 

#gaming4skills 

 

https://www.facebook.com/Gaming4skills 
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