
ROLUL ŞTIINŢELOR TERMICE ÎN ANALIZA MEDIULUI AMBIANT  

Buletinul AGIR nr. 3/2008 ● iulie-septembrie 65 

MANAGEMENTUL APTITUDINILOR PERSONALE 

PENTRU GESTIONAREA CÂT MAI CORECTĂ  

A POLITICII DE MEDIU, UTILIZÂND JOCURI TESTE 

Motto : 

„Omul ştie mult mai mult decât înţelege” 

Alfred Adler 

 

Drd. ing. Daniela CIOBOTARU 

Universitatea "Politehnica" Timişoara 
 

Absolventă a Facultăţii de Mecanică, secţia Material Rulant de Cale Ferată a Universităţii "POLITEHNICA" 

din Timişoara.  curs postuniversitar de Consilieri Proprietare industrială şi intelectuală – Invenţii, mărci, desene şi 

modele industriale - curs specializare organizare – reţele Petri  - specializare aprofundată: "Modelarea, analiza, 

simularea şi evidenţa performanţelor sistemelor de producţie".  A activat la Întreprinderea ELECTROMOTOR 

Timişoara ca proiectant tehnologii de montare motoare electrice  şi Consilier în Proprietare industrială şi 

intelectuală – Invenţii, mărci, desene şi modele industriale. Din anul 2001 este referent în cadrul Biroului de 

cercetare al Universităţii "POLITEHNICA" din Timişoara şi doctorand în ştiinţe tehnice, specialitatea "Rezistenţa 

materialelor , elasticitate şi plasticitate ". 
 

REZUMAT 

Un OM bine pregătit este un viitor practician care va face faţă oricărei probleme de natură tehnică, economică, juridică, medicală, 

psihologică, sau de orice alt fel, ce o va întâlni în viaţă. De aceea este important ca aptitudinile personale ale fiecăruia să fie abordate 

la modul foarte serios. Prin jocuri tip teste, de diverse facturi,mai ales privind politica vizând mediul înconjurător,se pot îmbunătăţi 

aptitudinile fiecăruia. Mai ales a copiilor, respectiv a elevilor şi studenţilor, care sunt la început de drum şi trebuiesc modelaţi în 

acest sens. Educaţia noii generaţii fiind, consider eu, cea mai importantă componentă a politicii unei ţări. De cum se realizează 

acest lucru va depinde viitorul nostru, al tuturor. 

 

ABSTRACT 

A well trained man is a future worker who will be able to cope to any problem, technical, economic, juridical, medical, or psychological 

or of any other type that he will meet in his life. Therefore, it is vital to consider the personal aptitudes of each person in the most 

serious approach. By means of various test games, focused in particularly on the environment policy, the aptitudes of each people can 

be improved. And that is especially applicable for children, pupils and students, who are at the beginning of their educaţional period and 

must be trained in this domain. Young generation educaţion is, in my opinion, the most important (the essential) component of a state 

policy. The way this desiderate is accomplished will substantially affect our future, the future of all the people. 

 

Cuvinte cheie: Copil, student, aptitudinile personale, jocuri tip teste de politică privind mediul înconjurător  
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Joc este un cuvânt magic, care, ascultat într-o 

conversaţie te duce cu gândul la zilele copilăriei. De ce 

oare se întâmplă astfel? Pentru că primele lucruri frumoase 

din copilăria oricărui om sunt legate de jocul pe care fie ca 

l-ai descoperit singur, fie că ţi-a fost arătat, a fost unul din 

primele lucruri plăcute pe care le-ai făcut ca om, în această 

viaţă. Nici nu ştiai să vorbeşti încă, dar de jucat ştiai deja 

să o faci. 

Puţin mai târziu ai făcut-o deja la modul foarte serios. 

Învăţarea vorbitului se face de fapt tot prin joacă, dacă 

stăm bine şi ne gândim. De fapt, tot ceea ce a fost frumos 

în copilăria de care, pe întregul parcurs al vieţii, îţi vei 

aminti mereu, a fost jocul . 

Mai târziu, la grădiniţă sau la şcoală ai învăţat diverse 

lucruri, dar tot prin jocuri. În primul ciclu de şcoală jocul 

s-a întrepătruns cu lucruri mult mai serioase, şi de fapt 

ai început să te maturizezi. Maturizare care, dacă sun-

tem cinstiţi cu noi înşine şi recunoaştem, ţine întreaga 

viaţă. 

Gândiţi-vă că de fapt există o întreagă industrie a 

jocurilor în toată lumea. De la jocuri pentru cei mici, până 

la jocuri pentru cei maturi, gen jocurile pe calculator. De 

la vizionarea desenelor animate, până la jocul de scrable 

pe care îl joci în concediu, sau într-o după-amiază, sau 

până la jocul de cuvinte încrucişate pe care îl poţi juca 

oriunde şi oricând. 

Gândindu-mă la jocurile de go sau de şah, descoperite 

de către arheologi în  relicvele de mii de ani, chineze, sau 

la jocurile ce apar pictate pe pereţii piramidelor egiptene 

sau maiaşe, sau chiar mai aproape de zona în care locuim, 

la jocurile practicate de strămoşii noştri daci, totul arată 

că, jocul a existat de când există omenirea. 
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Eu şi nu numai eu, ci mulţi din această lume, consideră 
că jocul este de fapt un lucru foarte serios care poate fi 
utilizat în procesul de învăţare, începând de la grădiniţă, 
până la adânci bătrâneţi. 

Referindu-mă la perioada de timp cât un adolescent 
este student, fiind încă în formare, sunt de părere că o 
metodă foarte plăcută, relaxantă şi cu un efect imediat, ar 
fi dezvoltarea capacităţilor personale, prin jocuri teste. 
Vorbind de creaţia tehnică, pentru că suntem o universitate 
tehnică, aptitudinile studenţilor consider că pot fi îmbună-
tăţite utilizând metoda jocurilor tip test. 

Se cunoaşte că marile companii îşi testează şi chiar îşi 
aleg prin joc angajaţii. Una din formele practicate în se-
lectarea angajaţilor în compania Nederlanden, de exemplu, 
este aceea de testare pe bază de jocuri colective, gen joc 
leadership. În percepţia angajaţilor, imaginea companiei în 
care lucrează este dată, în primul rând, de imaginea 
oamenilor care o conduc. De aceea este foarte important 
ca cel care conduce din diversele sectoare de activitate să 
fie cel mai bun din toate punctele de vedere. La fel ca cel 
care traversează deşertul într-o maşină de teren şi care este 
nevoit să folosească, inteligent şi cumpătat, resursele de 
care dispune, participanţii la un astfel de joc, învaţă să 
utilizeze uneltele esenţiale ale managerului. Probă care 
implică nu numai bune cunoştinţe profesionale ci şi altfel 
de capacităţi. Rezultatele unei echipe cu un grad înalt de 
motivaţie sunt cu până la 40% mai mari decât ale unei 
echipe cu un grad redus de motivaţie. Marile companii 
cunosc foarte bine acest lucru şi îl practică cu succes. 

Există diverse metode de joc utilizate în întreaga lume, 
în diverse zone de pe glob, în diverse companii. Chiar 
dacă sunt denumite în stil modern, ele tot jocuri rămân. Se 
pot amintii diverse metode de joc, şi se poate chiar face o 
ordonare alfabetică a acestora: 

 

Analiza de date. Este un joc prin care participanţii, 
prin strângerea şi analiza datelor, se pot „conecta” mai 
bine la realităţile din lumea reală. Un alt scop al său 
este îmbunătăţirea abilităţii de gândire critică. 

Analiza audio-video. Metodă - joc utilizată în 
traininguri, prin care participanţii pot să-şi corecteze 
atitudinea şi comportamentul prin vizionarea şi audiţia 
unui scurt film în care ei sunt personajele  principale. 
Pentru a fi posibil acest lucru este necesar ca o persoană 
să filmeze jocurile la care aceştia participă în cadrul 
programului de training. În cadrul sesiunii de vizionare 
participanţii discută despre atitudinea şi comportamentul 
lor şi primesc feedback direct de la colegii lor. Are un 
impact foarte puternic asupra participanţilor la training 
pentru că astfel se poate observa direct ce anume trebuie 
să se îmbunătăţească. 

Andragogie. Este o teorie a învăţării dezvoltată de 
Malcolm S. Knowles şi care este centrată pe psihologia şi 
pe nevoile speciale de învăţare ale adulţilor. 

Brainstorming. O tehnica de culegere a ideilor în care 
participanţii la joc generează idei şi nu au dreptul să critice 

nici o idee, indiferent cât de „trăsnită” este ea. Toate ideile 
sunt acceptate şi scrise. Ulterior acestui proces, se selectează 
ideile valoroase. 

Checklist. Checklists-urile pot fi utilizate cu mai multe 
scopuri. Pot fi utilizate ca un instrument de joc de aducere 
aminte, ca un instrument de joc de stimulare a creativităţii, 
pot fi utilizate pentru evaluări sau ca un tablou de bord 
pentru pregătirea unei evaluări. 

Cinci plus unu (5 + 1). Este o tehnica de instruire în 
care cel care conduce jocul prezintă 5 minute, iar 
participanţii reflectează la subiect un minut. Apoi, ciclul se 
reia. Există şi varianta „zece plus doi”. 

Coaching. Este format din mai multe activităţi  de joc 
cu caracter instructiv, activităţi planificate pe termen scurt. 
Coaching-ul include practici simple. Jocurile se aseamănă 
cu instruirea academică sau cu training-ul  şi nu sunt tipice 
numai coaching-ului. Este mai mult o formă de instruire 
joc prin care supervisor-ul/managerul modelează sau de-
monstrează un comportament sau o sarcină. Manager-ul 
are nevoie de feed-back pentru a-l ghida pe jucător în timp 
ce practică respectivul joc. 

Cuvânt cheie. Sunt  jocuri cu concepte esenţiale pentru 
un anumit subiect. Participanţii la joc pot fi rugaţi să 
găsească singuri cuvintele cheie sau ele pot fi oferite direct 
de către managerul jocului. 

Debriefing. Acest termen descrie o conducere atentă 
realizată de catre managerul jocului pentru a centra atenţia 
jucătorilor pe procesul prin care au de îndeplinit o anumită 
sarcină. La sfârşitul unei experienţe de joc participanţii 
sunt încurajaţi să reflecteze la ce au învăţat şi să analizeze 
modul in care au îndeplinit o sarcină primită în timpul 
jocului. Scopul sau este de a-i ajuta pe participanţi să 
obţină o mai mare autonomie în învăţare. 

Demonstraţie. Este o metodă utilizată în sala de joc 

prin care managerul jocului prezintă ceva utilizând obiecte 

fizice. Demonstraţia unor principii, idei sau date, se face, 

de obicei, utilizând flipchart-ul sau alte metode vizuale 

(prezentare PowerPoint). Este şi o metodă de instruire prin 

care managerul jocului le arată participanţilor cum să 

execute un proces sau o procedură de lucru. 

Descoperire indusă. Este un model de predare în care 

participanţii la joc învaţă prin explorări, direcţiile de ex-

plorare fiind oferite de de către managerul jocului. 

Descriere. Înseamnă, pe scurt, să vorbeşti mai detaliat 

despre ceva. Când tehnica este utilizată de către managerul 

jocului, scopul său este, de obicei, să ofere noi informaţii 

participanţilor la joc. Atunci când este utilizată de parti-

cipanţi, descrierile au ca scop demonstrarea înţelegerii 

unui anumit concept. 
Design-ul joc-ului. Presupune planificarea programului 

de joc şi dezvoltarea materialelor utilizate, măsurile de 
siguranţă şi alte pregătiri necesare derulării programului 
de joc. În forma sa finală poate fi utilizat pentru dez-
voltarea unui curs sau a unui program de training. 

Dezbatere. Este un proces de argumentare logică utili-

zat în procesul de învăţare pentru a-i implica pe participanţi 
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în subiectul jocului şi pentru a-i ajuta să facă mai rapid 

„legăturile” între cunoştinţele lor şi subiectul propus. 
Dezvoltare personală (personal development). Sunt 

activităţi de autocunoaştere urmate de activităţi de instruire. 
Ele se centrează pe dezvoltarea personală a unei persoane, 
fără a ţine cont de cerinţele locului de muncă. Sunt compuse 
din activităţi care privesc dezvoltarea unei persoane ca om: 
dezvoltarea abilităţilor general umane (ex. comunicarea 
interpersonală), dezvoltarea atitudinilor pozitive, dezvolta-
rea asertivităţii, dezvoltarea comportamentelor adecvate la 
situaţii, controlul emoţional etc. 

Discuţiile libere. Este cea mai puţin structurată formă 
de joc. Managerul jocului fixează limitele prin descrierea în 
general a subiectului, dar direcţia discuţiilor urmează 
interesul participanţilor. 

Echipa de joc. Un grup de profesionişti care, împreună, 
planifică, realizează jocul, livrează şi evaluează un program 
de joc. 

EJoc. Orice tip de învăţare care utilizează o reţea 
(LAN, WAN sau Internet) pentru livrarea conţinuturilor, 
interacţiunea între participanţii la joc sau facilitarea 
învăţării. Învăţarea poate fi sincronă (în acelaşi timp, toţi 
participanţii parcurg conţinutul), asincronă (participanţii 
pot parcurge acelaşi conţinut în momente diferite), con-
dusă de un manager de joc sau condusă de calculator, sau 
o combinaţie între aceste tehnici. 

Evaluarea performanţelor. Este un joc de observare a 
performanţelor unui jucător şi de notare a lor pe baza unor 
criterii prestabilite. Jucătorii pot fi evaluaţi pe baza re-
zultatelor obţinute, dar şi pe baza modului în care execută 
o anumită sarcină. 

Exemple. Sunt descrieri preluate, de obicei, din viaţa 
reală. Sunt utilizate în joc pentru a-i ajuta pe participanţi 
să înţeleagă mai bine un concept sau o situaţie. Sunt re-
prezentative pentru subiectul discutat. Îl conduc pe jucător, 
imaginar, de la un concept general către unul concret. 
Exemplele pot fi pozitive sau negative. Exemplele pozitive 
le oferă participanţilor perspectiva corectă, de urmat, în 
timp ce exemplele negative au rolul de a le arăta practicile 
care nu sunt recomandate. De multe ori, exemplele 
negative, dacă sunt bine spuse, produc în sala de joc şi un 
efect colateral – prin comicul de situaţie atmosfera se 
destinde, participanţii se amuză, se relaxează si le creşte 
dorinţa de a acţiona aşa cum este recomandat. 

Exerciţii. Jocuri planificate de jucători pentru a le oferi 
jucătorilor posibilitatea de a practica un anumit subiect 
discutat în cadrul programului de joc. Scopul lor este 
formarea sau dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor partici-
panţilor. Acestea, prin exersare, vor fi mai uşor transferate 
în activitatea de zi cu zi a participanţilor. 

Experimentare. Este o serie de acţiuni care au ca scop 
testarea unei teorii, demonstrarea unui fapt sau pentru a 
descoperi ce se poate întâmpla într-o situaţie anume. 

Facilitator. A facilita înseamnă să ajuţi pe cineva să 
obţină ceva. Managerul, este persoana care facilitează 
învăţarea jucătorilor în cadrul unui program de joc. Spre 
deosebire de un profesor, el le permite participanţilor să-şi 

atribuie un rol mai mare în învăţare. Facilitarea presupune 
asistarea jucătorilor atunci când realizează asociaţii între 
cunoştinţele prezentate şi cunoştinţele pe care participanţii 
le au deja. Rolul managerului este să-i încurajeze pe 
participanţi să creeze noi soluţii, să le provoace procesele de 
gândire prin întrebări bine direcţionate, să-i înveţe crearea 
unui proces creativ în orice domeniu, chiar şi acasă. 

Feedback. Orice formă de comunicare-joc prin care 
managerul îl informează pe jucător cu privire la calitatea 
sau corectitudinea abilităţilor, cunoştinţelor, atitudinii sau 
comportamentelor sale. Poate fi oral sau scris, pozitiv sau 
negativ. Ca regulă, un manager de joc va utiliza doar feed-
back-ul pozitiv (ex.: "Foarte bine, dar trebuie să mai lucrăm 
puţin la zâmbet). Feedback-ul poate fi, de asemenea, verbal 
sau non-verbal (dat din cap = aprobare, pumnul strâns, 
degetul mare ridicat = foarte bine, aplauze, etc.). 

Filme. Scurte materiale filmate care pot fi utilizate 
pentru a întări ceea ce jucătorii au învăţat în cadrul progra-
mului de joc. Poate avea forma lui „aşa da” sau forma lui 
„aşa nu”. Pot fi şi numai secvenţe de film. 

Fishbowl. Este o tehnică prin care un grup de parti-
cipanţi selectaţi din sala de joc sunt aşezaţi în faţa sălii şi 
sunt lăsaţi să poarte o conversaţie pe o temă dată. Ceilalţi 
participanţi la joc sunt observatori, nu pot interveni în 
discuţie. După scurgerea timpului alocat discuţiilor în 
grupul mic, discuţiile sunt deschise întregului grup. 

Flipchart. Are rolul unei table de şcoala în sala de joc. 
Este compus dintr-o placă  (70 x 100) cm susţinută de trei 
picioare şi care are un sistem de prindere în partea de sus a 
plăcii a unor coli de hârtie de aceeaşi mărime. Managerul 
jocului scrie informaţia cu markere de diferite culori direct 
pe aceste coli. Există şi flipchart-uri care permit scrierea 
directă pe placă, sau flipchart-uri care sunt în acelaşi timp 
şi ecrane pe care se poate vizualiza o informaţie transmisă 
cu ajutorul unui laptop. 

Focus Group. Un grup mic de persoane care îşi 
exprimă opiniile şi răspunsurile la subiectele prezentate de 
managerul de joc. In business este utilizat pentru analiza 
calitativă a produselor, serviciilor etc. 

Glume. Sunt povestiri sau descrieri amuzante care pot 
fi spuse de către managerul de joc pentru a activa interesul 
participanţilor la joc. De asemenea, studenţii pot crea glume 
asociate subiectului jocului  pentru a demonstra înţelegerea 
unor concepte. Este şi o metodă foarte puternică de me-
morare prin contrastul creat între realitate şi imaginar. 

Grupuri de discuţie. În sala de joc sunt utilizate 
pentru a oferi şansa tuturor jucătorilor să se exprime în 
privinţa unui anume subiect. Ideile colectate din grupurile 
de discuţii pot fi apoi discutate în grupul mare. 

Handout. Informaţie suport utilizată de participantul la 
joc ca un material de referinţă pentru o anumită activitate 
din cadrul programului de joc. 

Icebreaker. Este o activitate scurtă cu care începe un 
program de joc/modul şi care are ca scop relaxarea parti-
cipanţilor, deschiderea lor, crearea unei atmosfere plăcute. 

Ilustrare. Presupune utilizarea de imagini şi diagrame 

pentru a explica un subiect de joc. 
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Învăţare. Este un proces complex prin care se pro-
duce, la nivel individual, o schimbare relativ permanentă 
reflectată în creşterea nivelul de cunoştinţe, a calităţii unor 
abilităţi, a atitudinii şi/sau a comportamentului unei persoane. 

Învăţare activă. Orice proces de învăţare care este 
calibrat pe interesele, nivelul de înţelegere şi nivelul de 
dezvoltare al participantului la joc. 

Învăţare colaborativă (collaborative learning). Este un 
proces instructiv în care participanţii, în funcţie de abilităţile 
şi interesele lor personale, lucrează împreună în grupuri mici 
pentru a rezolva o problemă de joc, pentru a finaliza un 
proiect de joc sau pentru a atinge un obiectiv comun. 

Joc. Jocul este o activitate care poate avea, sau nu, 
aspect recreaţional şi care implică mai mulţi jucători. Un 
joc presupune: 

a) un obiectiv pe care jucătorii trebuie să-l atingă şi 
b) reguli ce stipulează ce pot jucătorii să facă şi ce nu 

au voie. 
Jocul, în afară de latura sa recreaţională, este un puter-

nic instrument de învăţare. 
Jocul de rol (role playing). Este o tehnică specifică 

psihodramei în care persoanele participante sunt învăţate să 
fie mai eficiente în activitatea lor zilnică. Participanţii au 
roluri pe care trebuie să le interpreteze pe baza unui scenariu. 

Justificarea. Reprezintă o explicaţie a opţiunilor şi de 
ce o opţiune este mai bună decât alta. Poate fi utilizată şi ca 
parte a unui proces de evaluare (ex. participantul este rugat 
să explice de ce crede că soluţia sa este cea mai buna). 

Laborator de învăţare. Un laborator este un mediu 
care oferă participanţilor la joc toate instrumentele şi 
suporturile educaţionale necesare lor pentru a explora un 
conţinut după ritmul lor specific. Există o varietate 
deosebită de laboratoare de învăţare. Laboratoarele IT sunt 
camere „înţesate” de calculatoare legate în reţea care 
permit participanţilor să lucreze asistaţi, în acelaşi timp. 

Lecturare. Este o metoda de instruire utilizată mai 
mult în şcoală. Un profesor citeşte un material, cu voce 
tare, în faţa unei audienţe (de la 20 la câteva sute de 
studenţi). Lecturarea poate fi suplimentată cu discuţii de 
grup uzuale conduse de asistenţii managerului de joc. 

Luarea deciziilor. Este un proces care antrenează 
abilitatea participanţilor  la joc de a lua decizii mai bune, 
într-un timp mai scurt. Le dezvoltă, de asemenea, ca-
pacitatea de a rezolva probleme şi eficienţa atunci când se 
confruntă cu opţiuni, în afara sălii de joc. 

Mentoring. Este o forma de predare „unu-la-unu” ce 
presupune să fii în linie cu cel care învaţă şi să-l inviţi să 
înveţe prin exemplul personal. Este un proces prin care un 
coleg mai experimentat este pus „faţă-în-faţă” cu un altul 
ne-experimentat şi pe care îl asistă în activităţile de învăţare. 

Module de învăţare. Sunt ca un centru de învăţare 
„portabil”. Multe dintre ele sunt utilizate ca instruire 
fundamentală pe un subiect care nu a fost precedat de un 
program în sala de joc. 

Non-exemplu. Este o tehnica utilizata în procesul de 
joc cu scopul de a-i ajuta pe participanţi să facă deosebirea 
între concepte similare. 

Observarea. Este o metoda de joc utilizată de studenţi, 
ce presupune concentrarea atenţiei pe anumite aspecte 
legate de un subiect şi notarea aspectelor observate. 

Parafrazare. Parafrazarea este de fapt un joc de 

reformulare a ideilor vorbitorului cu propriile tale cuvinte. 

A învăţa să parafrazezi este o abilitate extraordinară pentru 

o persoana care comunică foarte bine, abilitate utilizată 

frecvent în relaţia cu clienţii. 

Prezentare. Este un joc prin care o persoană, sau mai 

multe, prezintă unui auditoriu (format dintr-o persoană sau 

mai multe) o anumită idee, produs, eveniment, propunere etc. 

Este ca un "spectacol" în care actorii utilizează tehnici ver-

bale, teatrale şi vizuale pentru a obţine acordul auditoriului. 

Prezentarea orală. Este o formă de instruire directă. 

Lecturarea este cea mai uzuală formă de prezentare orală 

în sala de joc. 
Principiul KISS. Principiul KISS este o maximă 

populară invocată mai ales atunci când managerii de joc 
discuta design-ul unui program de joc şi când există 
tendinţa „umplerii” excesive a acestuia. KISS înseamnă, în 
limba engleză, "Keep it Simple, Stupid". Datorită faptului 
că poate fi perceput ca o insultă, acronimul este foarte rar 
explicat. Grijile cauzate de cuvântul „stupid” (trad. prost) 
au condus la apariţia unei alte exprimări a principiului 
KISS: "Keep It Simple and Straight-forward". 

Proiecţie. Este o predicţie realizată într-o situaţie anume 
şi care are ca fundament extrapolarea unor observaţii din 
trecutul persoanei respective. Este un mecanism de apărare 
care, de cele mai multe ori, operează la nivelul inconşti-
entului unei persoane prin respingerea a ceea ce din punct 
de vedere emoţional este inacceptabil pentru sinele 
persoanei respective. Acel ceva este atribuit „automat” 
unei alte persoane. Un alt sens al cuvântului se refera la 
proiecţia unei imagini pe un ecran. 

Punerea de întrebări ajutatoare (facilitative question-

ing). Să facilitezi înseamnă să ajuţi pe cineva să obţină 
ceva. Punerea de întrebări facilitatoare este o tehnică prin 
care un manager/coach/consultant pune întrebări deschise 
pentru a le permite participanţilor la joc să exploreze idei 
complexe sau dificile din punct de vedere emoţional. 
Întrebările ajutătoare sunt utilizate mai ales în situaţiile în 
care nu există un răspuns corect iar soluţia depinde de 
fiecare individ în parte. 

Quizz. Este un test scurt, scris sau oral. Are un caracter 
mai mult formal. De obicei este administrat fără o aver-
tizare prealabilă şi este compus din câteva întrebări scurte. 
Poate fi şi o formă de joc în care jucătorii (fie individual, 
fie în echipă) trebuie să răspundă corect la acele întrebări. 
Tema lor poate fi variată, de la cunoştinţe generale şi până 
la subiecte foarte specifice. 

Rezolvare de probleme. Este o metodă de joc prin care 

participanţii la programul de joc îşi evaluează gândirea sau 

progresul pe care l-au realizat în timpul jocului, prin 

rezolvarea unor probleme create de facilitator. 

Seminar. O sesiune care are mai mult forma unor discuţii 

de grup moderate de un manager. Poate fi şi o prezentare pe 
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o temă care prevesteşte diferite aspecte ale cunoştinţelor sau 

abilităţilor dintr-un domeniu (vânzări, telemarketing, contro-

lul calităţii etc.).Jocul tip seminarul poate fi public sau 

privat. Prezentarea din cadrul unui seminar este organizată 

de regulă pe module. Obiectivul persoanei care susţine 

"seminarul" este să ofere cunoştinţele necesare participan-

ţilor pe o temă dată utilizând o combinaţie de metode de 

instruire: lectură, prezentarea vizuală, interacţiunea cu 

participanţii, exerciţii etc. 

Simulare. Este un joc, o reprezentare a unei situaţii sau 

probleme cu care jucătorii se confruntă în activitatea lor 

(ex. simularea unei negocieri, simularea unei afaceri etc.). 

Prin rolurile interpretate de participanţi, scopul său este de 

antrenament al unor abilităţi, cunoştinţe, comportamente 

sau atitudini care au fost învăţate anterior. Poate avea şi 

rolul de a descoperi soluţii creative la probleme reale din 

viaţa de zi cu zi. 

Sistem de instruire. O metodă organizată sau un set 

specific de jocuri prin care devine posibilă realizarea 

design-ului jocului, a jocului în sine şi a evaluării, dar şi 

îmbunătăţirea programului de joc. 

Six Thinking Hats. Este o strategie care încurajează 

oamenii să privească un concept din diferite perspective. 

Fiecare „pălărie” reprezintă un mod de a gândi. Pălăria 

albă = informaţii, cea neagră = judecată, cea roşie = emoţii 

şi sentimente, cea oranj = creativitate, cea galbenă = ati-

tudine pozitivă, verde = gândire, albastră = privire de 

ansamblu, cea indigo  =  vedere extra, cea violet = 

comunicări externe. 

Slide Show. Este o formă de prezentare utilizată în  

tipuri de jocuri ce constă în serii de planşe care pot fi 

generate şi prezentate utilizând programe software ca 

Microsoft PowerPoint. 

Studii de caz. Sunt jocuri tip - probleme din viaţa reală 

ce au apărut la locul de munca şi pe care participanţii la 

joc trebuie să le rezolve. De asemenea, pot fi utilizate 

pentru a explora relaţiile interpersonale. 

Teambuilding. Este un proces de îmbunătăţire a 

performanţelor unei echipe printr-un program special care 

îi scoate pe participanţi din mediul lor propriu şi îi pune să 

lucreze împreuna la jocuri care nu le sunt uzuale (ex. 

echipa de jucători are sarcina de a construi un pod cu 

ajutorul materialelor oferite de managerul de joc). 

T-group. Este un mic grup de oameni care se în-

tâlnesc, împreună cu un managerul de joc, cu scopul de a 

îmbunătăţi abilităţile şi comportamentele fiecărui membru 

al grupului prin discuţii şi gândire. 

Vorbitul în public (Public Speaking). Înseamnă să 

vorbeşti unui grup de oameni (partenerii de joc)  într-o 

manieră structurată şi deliberată. Ca în orice formă de 

comunicare, vorbitul în public este structurat pe baza a 5 

elemente: cine vorbeşte şi ce vorbeşte, cui îi vorbeşte, în 

ce mediu şi cu ce efecte. 

Webinar. Este un joc realizat cu ajutorul spaţiului 

World Wide Web. În comparaţie cu Webcast-ul care este o 

transmitere unidirecţională de informaţii, webinar-ul este 

interactiv între prezentator şi audienţă. Webinar-ul este 

'live', în sensul că informaţiile sunt prezentate în concor-

danţă cu o agenda prestabilită care are prevăzute clar ora 

de începere şi ora de încheiere. 

Workshop. Serie de jocuri teoretice şi practice. Grupuri 

mici de participanţi se întâlnesc pentru o scurtă perioadă 

(bine delimitată) pentru a se concentra doar pe o temă dată. 
 

Se mai pot adăuga şi alte tipuri de jocuri funcţie de 

inventivitatea managerului de joc. 

Abordarea unui astfel de management al aptitudinilor 

personale de creaţie tehnică, pentru studenţi, utilizând 

jocuri teste, se face iniţial prin înfiinţarea de grupe de 

lucru ( de joc): pe bază de test, pe bază de afinităţi, doar 

echipe de fete, doar echipe de băieţi şi echipe mixte. 

Jocurile vor fi abordate săptămânal, rezultând o situaţie pe 

semestrul I, respective II. 

La finalul anului şcolar va exista o evaluare finală, iar " 

cel mai ", respectiv " cea mai"  vor fi premiaţi ( o diplomă 

de "deşteptul, deştepţilor pe anul….". 
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