
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie procesu uczenia się i zdolności 

poznawczych dzieci poprzez holistyczne podejście             

i innowacyjne metody 

   

Cele projektu: 

• ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez 
usprawnienie procesu uczenia się 
 

• rozwiązanie problemu niedoboru specjalistów w szkołach 
(psycholodzy, pedagodzy) 

 

• zwiększenie zaangażowania rodziców w proces uczenia się ich 
dzieci oraz rozwój ich zdolności poznawczych 
 

• opracowanie bezpłatnych narzędzi elektronicznych do 
diagnozowania procesów poznawczych i preferowanego stylu 
uczenia się dzieci w wieku 6-14 lat   
 

• opracowanie bezpłatnych programów i materiałów szkoleniowych 
dla rodziców i nauczycieli w celu rozwijania umiejętności dzieci  
i młodzieży oraz zwiększania skuteczności uczenia się 

Planowane rezultaty projektu: 

• Rezultat 1 - Narzędzie elektroniczne do diagnozowania 

procesów poznawczych i stylów uczenia się młodszych dzieci 

(6-10 lat) 

• Rezultat 2 - Narzędzie elektroniczne do diagnozowania 

preferowanego stylu uczenia się oraz procesów poznawczych 

starszych dzieci (11-14 lat)  

• Rezultat 3 - Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów  

• Rezultat 4 - Zestaw narzędzi edukacyjnych dla uczniów – gry i 

zadania edukacyjne 
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Co dalej?  

• Opracowanie Elektronicznego narzędzia do diagnozowania 

stylów uczenia się oraz procesów poznawczych dzieci  

w wieku od 11 do 14 lat 

• Opracowanie Pakietu szkoleniowego dla nauczycieli  

i pedagogów 

• Opracowanie Zestawu narzędzi edukacyjnych dla uczniów 

• Następne spotkanie w ramach projektu jest planowane  

w maju 2021 r. we Włoszech 

Rozpoczął się pilotaż Elektronicznego narzędzia do diagnozowania procesów poznawczych  

i stylów uczenia się dzieci w wieku 6-10 lat! 

Narzędzie służy do diagnozy rozwoju poznawczego oraz rozpoznania preferowanego stylu uczenia się dziecka 

 

Odwiedź naszą stronę internetową  

www. prolearn-project.eu 

 
 

Bądź na bieżąco i śledź nas: 

 

Trzecie spotkanie partnerów projektu 

Trzecie spotkanie odbyło się online 5 listopada 2020 roku. Jego celem 

było omówienie działań związanych z rozpoczęciem pilotażu 

Elektronicznego narzędzia do diagnozowania procesów poznawczych 

dzieci (Rezultat 1) oraz postępów w opracowywaniu pozostałych 

rezultatów projektu. Partnerzy ustalili również harmonogram realizacji 

kolejnych działań w ramach projektu.  

Obszary 
badania

procesy 
poznawcze

pamięć, uwaga, myślenie, percepcja

style   
uczenia się

wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny, 
czytanie/pisanie

 

Pilotaż prowadzony jest w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku w Polsce, Grecji, 

na Cyprze, we Włoszech i Rumunii. 

Ze względu na wiek dzieci (grupa docelowa narzędzia diagnostycznego),  osobą wypełniającą test powinien być 

rodzic lub nauczyciel najlepiej znający dziecko, na podstawie obserwacji i wiedzy o dziecku. Test powinno 

wykonać minimum 100 nauczycieli i 100 rodziców / opiekunów w każdym kraju. Dane zbierane są w celu 

standaryzacji narzędzia badawczego. Na obecnym etapie narzędzie nie generuje raportu zwrotnego. 

Zapraszamy szkoły, rodziców i nauczycieli dzieci w wieku od 6 do 10 lat do udziału w projekcie oraz 

pilotażu! Szkoły i osoby zaangażowane w pilotaż uzyskają zaświadczenie o udziale oraz bezpłatny 

dostęp do opracowanych materiałów i narzędzi!  

Skontaktuj się z partnerem krajowym: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl, aby wziąć udział w projekcie! 
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