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Cea mai obișnuită imagine a unui jucător este aceea a unui adolescent singuratic care 

petrece ore întregi singur pe consola sau pe computerul său pentru a evada într-o 

lume virtuală. Acest lucru provine, în general, din lipsa de experiență sau perspectivă 

asupra jocurilor video. 

Restrictile legate de COVID-19 și alte măsuri oferă un exemplu recent ce arată modul 

în care oamenii de toate vârstele pot utiliza jocuri video pentru a se conecta cu ceilalți. 

Tinerii și adulții folosesc jocuri sau versiuni virtuale ale celor de societate, pentru a 

continua să socializeze cu prietenii lor (Tassi, 2021). 

Printre cele mai interesante cazuri de utilizare în educație este modul în care 

MinecraftEdu a permis claselor să finalizeze activități de grup, în special în rândul 

elevilor mai tineri și modul în care au recreat un sentiment de comunitate în unele 

cazuri, recreându-și campusul (Anderson, 2020; Favis, 2020; Webster, 2020). Practic 

orice joc de colaborare ar putea permite profesorilor să desfășoare proiecte de grup și 

activități cu elevii.  

     

Sursa: Technology vector created by pikisuperstar - www.freepik.com 

FIȘĂ INFORMATIVĂ 

Cum poate contribui jocul video la dezvoltarea 

abilităților de comunicare și empatie? 
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Dar în ce moduri jocurile video pot permite oamenilor să se conecteze, să își 

dezvolte abilitățile de comunicare și empatia? 

În primul rând, oamenii comunică adesea atunci când joacă. În 2017 în Europa, 36% 

și 31% dintre jucători au folosit rețelele sociale și serviciile de chat online pe consolele 

lor (ISFE, 2018). Acest lucru nu ține cont de jocurile multiplayer cu alte persoane din 

aceeași cameră, de exemplu, iar aceste cifre ar fi crescut în 2020 fără îndoială. 

Jocurile multiplayer online necesită organizarea și coordonarea acțiunilor cu echipele 

pentru a îndeplini provocări. Trebuie luate în considerare abilitățile tuturor, dar și ale 

personajelor lor virtuale. Cei mai experimentați pot lua, de asemenea, noii veniți sub 

aripa lor și le pot explica cum să joace mai bine. În caz de victorie sau înfrângere, este 

întotdeauna mai bine ca echipele să descrie și să-și analizeze performanța pentru a se 

îmbunătăți. 

Empatia poate fi dezvoltată comunicând cu ceilalți într-o anumită măsură, dar și luând 

rolul unui personaj. Unele jocuri sunt chiar concepute pentru a-l face pe jucător să 

înțeleagă sănătatea mintală sau alte probleme personale. 
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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. 
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