
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

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: 

• O1- Instrument electronic pentru diagnosticarea proceselor 

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

• O2- Instrument electronic pentru diagnosticarea proceselor 

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

ani) 

• O3- Formare pentru profesori și educatori 

• O4- Set de instrumente educaționale pentru elevi 

 

Promovarea procesului de învățare și a abilităților 

cognitive ale copiilor, prin abordare holistică și metode 

inovatoare 
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Instrumentul electronic pentru diagnosticarea proceselor cognitive ale copiilor cu vârste cuprinse între 

6 și 10 ani este gata pentru testarea pilot!  

Instrumentul investighează procesele cognitive și stilurile de învățare ale copiilor . 

Ce urmează? 

• Dezvoltarea instrumentului electronic pentru diagnosticarea stilurilor de 

învățare și a proceselor cognitive ale copiilor cu vârsta cuprinsă între 11 

și 14 ani 

• Dezvoltarea setului de instrumente de formare pentru profesori și 

educatori 

• Dezvoltarea setului de instrumente educaționale pentru elevi  

• Următoarea reuniune de proiect este planificată pentru mai 2021 în Italia 

Ne puteți vizita pe site-ul proiectului  

Pro-Learn! 

www. prolearn-project.eu    

 
Fiți la curent cu știrile și noutățile din proiect  

urmărind : 

A treia întâlnire de proiect 

A treia întâlnire din cadrul proiectului a avut loc online pe data de 5 

noiembrie 2020. Scopul a fost acela de a discuta despre activitatea de 

pilotare a instrumentului electronic pentru diagnosticarea proceselor 

cognitive ale copiilor și despre progresul în dezvoltarea altor rezultate ale 

proiectului. Au fost stabiliți următorii pași de lucru și termenele limită. 

Arii de 
investigare

procese 
cognitive

memorie, atenție, gândire, 
percepție

stiluri de 
învățare

vizual, auditiv, kinestezic, 
citit/scris

 

Pilotarea se desfășoară în perioada ianuarie-iunie 2021 în Polonia, Grecia, Cipru, Italia și România.  

Din cauza vârstei mici a elevilor ( destinatarii instrumentului electronic de diagnosticare) și a abilităților lor cognitive 

de a lua parte la diagnosticarea ( autoevaluarea) propriei funcții cognitive, testul trebuie completat de părinți sau 

profesori, pe baza observației și a bunei cunoașteri a copilului. De aceea, pentru testarea pilot trebuie implicați 

100 de profesori și 100 de părinți din fiecare țară. 

Vă invităm, școli, părinți și profesori din toate țările participante, să vă alăturați proiectului și pilotării! 

Veți fi recompensați cu certificate de participare și acces direct la produsele proiectului  . Dacă doriți să 

participați, vă rugăm să contactați unul dintre parteneri! (Pentru România: DValy2010@gmail.com) 

 

 

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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