
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fostering children’s learning process & cognitive abilities 

through holistic approach & innovative methods 

 

Obiectivele proiectului: 

• reducerea abandonului școlar timpuriu prin accelerarea 

procesului de învățare 

• rezolvarea problemei legate de   lipsa de specialiști la școli 

(psiholog, pedagogi) 

• îmbunătățirea implicării părinților în procesele de învățare a 

copiilor lor și dezvoltarea abilităților cognitive ale acestora 

• realizarea  de instrumente gratuite și fără bariere (inclusiv cele 

bazate pe tic), pentru diagnosticarea proceselor cognitive și a 

stilului de învățare preferat al copiilor cu vârsta cuprinsă între 

6-14 ani 

• realizarea unei oferte  de programe de formare gratuită și de 

materiale orientate spre educație pentru părinți, educatori 

pentru a sprijini elevii în dezvoltarea abilităților de învățare 

eficiente 

 

 

Cele patru rezultate intelectuale principale sunt: 

• O 1-Instrument electronic pentru diagnosticarea proceselor 

cognitive și a stilurilor de învățare ale copiilor mai mici (6-10 ani) 

• O2-Instrument electronic pentru diagnosticarea proceselor 

cognitive și a stilurilor de învățare pentru copiii mai mari (11-14 

ani) 

• O3-Training pentru profesori și educatori 

• O4-Set de instrumente educaționale pentru elevi 
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Acum puteți vizita website-ul proiectului 

www.prolearn-project.eu 
 

Fiți la curent cu noutățile, urmărind și: 

Ce va urma? 

• Realizarea versiunii beta a instrumentelor (O1, 

O2) în limbile engleză și națională 

• Testarea internă a instrumentelor (O1, O2) 

înaintea testării pilot naționale 

• Dezvoltarea conținutului pentru O3 și O4 

• Următoarea întâlnire a proiectului este 

planificată pentru octombrie 2020 în Patras, Grecia 

•  

Prima întâlnire din proiect 

Prima întâlnire a avut loc la Fundația OIC Polonia, în perioada 30 și 31 octombrie 2019, la Lublin, Polonia. 

Întâlnirea a început cu un discurs de bun venit și o imagine de ansamblu a proiectului realizată de către 

Fundația OIC Polonia - coordonatorul proiectului. Fiecare partener a avut ocazia să se prezinte și să 

definească cadrul, precum și calendarul proiectului, în timp ce, de asemenea, au discutat și au făcut schimb 

de puncte de vedere, concentrându-se pe cele mai bune realizări ale obiectivelor proiectului Pro-Learn. 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflect the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
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A doua întâlnire din cadrul proiectului 

A doua întâlnire a proiectului a fost planificată pentru 4 și 5 mai în Cipru, Ayia Napa, dar din cauza restricțiilor 

de circulație și a situației COVID-19 a fost finalizată online. Partenerii au prezentat progresul privind 

dezvoltarea conținutului rezultatelor proiectului. Fundația OIC Polonia a prezentat progresul privind dezvoltarea 

conținutului atât a instrumentelor TIC ale O1 cât și aleO 2. Fondazione Paoletti a prezentat macro-structura 

pentru Setul de instrumente de instruire (O 3) pentru profesori și educatori, iar Eurosuccess macro-structura 

propusă pentru Instrumentul educațional pentru elevi (O 4). Dezvoltarea conținutului și evaluarea rezultatelor a 

fost realizată cu succes datorită colaborării între consorții și prin implicarea valoroasă a profesioniștilor și a 

experților. Școala Ayia Napa a recapitulat activitățile de diseminare și promovare. S-au stabilit pașii și 

termenele următoare 

 

https://www.facebook.com/prolearn.eu/
https://twinspace.etwinning.net/104092/home
https://www.youtube.com/channel/UCMkKLRe3lmN8co2ZOsIDsVg
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