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Prima etapă a O2 s-a concretizat prin elaborarea suportului de curs denumit „Cum se predă învățarea”, 

pe baza rezultatelor din urma O1.   Obiectivul principal al etapei O2 a fost să ofere profesorilor un set de 

instrumente metodice – suportul de curs „Cum se predă învățarea”, care să-i ajute să integreze cele trei 

competențe (gândirea critică, abilitatea de rezolvare a problemelor și autogestionarea procesului 

învățării) în planuri de lecții la diferite materii de studiu de liceu și ulterior în curriculumul școlii.  

O2 – Cum se predă învățarea – Curs de formare pentru profesorii 

de liceu 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație 

(comunicat) reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu se declară 

responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în prezentul comunicat.  
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C1 – Eveniment: Curs de     

formare pentru membrii    

proiectului în Bratislava –    

iulie 2019 

Suportul de curs “Cum se predă învățarea” a constituit 

baza activităților de formare a cursului de cinci zile în 

Bratislava din iulie 2019. Participanții s-au familiarizat 

cu sarcinile lor pentru următoarele etape ale             

proiectului. Astfel, s-au pregătit pentru formarea      

colegilor lor la începutul noului an școlar și și-au făcut o 

idee despre cum să-i îndrume în implementarea      

proiectului. Pe durata cursului de formare, profesorii 

au conceput planuri de lecții bazate pe cele trei abilități 

de învățare. De asemenea, au creat un plan strategic 

pentru implementarea metodelor și îmbunătățirea 

abilităților de învățare în cadrul școlilor pe care le     

reprezintă.  

 

Cele mai bune zece metode și tehnici de îmbunătățire a competențelor de învățare corespondente 

fiecărei categorii (gândirea critică, abilitatea de rezolvare a problemelor și autogestionarea procesului 

învățării) au fost dezvoltate și elaborate de experți ai Universității Pannonia (UP), Institutul Maghiar de 

Cercetare și Dezvoltare Educațională al Universității Eszterházy Károly (EKU) și Institutul Național al 

Educației din Slovacia (SPU).  
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Întâlnirea Transnaţională din 

Kuressaare – octombrie 2019 

Membrii parteneriatului LELLE2 s-au întâlnit 

pentru a treia oară în Kuressaare, Estonia şi au 

fost găzduiți de către Kuressaare Gymnasium. Pe 

durata celor două zile, partenerii au discutat 

despre managementul proiectului, asigurarea 

calităţii, aspecte legate de diseminare si 

rezultatele şi feedback-ul primit în urma cursului 

de formare “Cum se predă învăţarea”, curs care 

vizează profesorii care predau la clasele de liceu 

teoretice şi de asemenea evaluarea 

competenţelor de învăţare ale elevilor de liceu, 

organizarea sus menţionatului curs în Bratislava, 

sarcinile cu privire la materialele metodice pentru 

dezvoltarea abilităţilor de învăţare şi alte 

probleme referitoare la organizarea 

evenimentelor regionale de tip Masă Rotundă şi 

Conferinţa Internaţională; s-au discutat de 

asemenea următorii paşi înspre crearea Portalului 

European de Dezvoltare a Abilităţilor de Învăţare.  

În septembrie, toate liceele participante la proiect au 

încheiat prima fază a evaluării elevilor. Evaluarea, 

efectuată sub formă de sondaj, reprezintă baza 

studiului de comparație asupra dezvoltării 

competențelor, realizat la sfârșitul anului școlar. 

Elevii evaluați sunt în număr de 334 și au vârsta 

cuprinsă între 12-19 ani. 173 de fete și 161 de băieți 

au completat chestionarul online cu ajutorul 

profesorilor.   

O3 – Evaluarea elevilor (Prima fază) 

– septembrie 2019 



 4 

BULETIN INFORMATIV  

Vol.1. No.1. 

Contact: 
 

  Web: lelle2.gtk.uni-pannon.hu 

   Facebook: www.facebook.com/lelleproject 

   LinkedIn: www.linkedin.com/company/lelleproject 

   E-mail: lelle@gtk.uni-pannon.hu 

 

University of Pannonia 
www.uni-pannon.hu 

Cirkevná spojená škola 
MARIANUM  

www.zsgmarianum.edu.sk 

Liceul Teoretic  
„Téglás Gábor” 

www.devatgi.ro/hu 

Béla I.  Secondary Grammar 
School, Dormitory and  

Primary School  
ibela.sulinet.hu/gimnazium 

Hungarian Institute For  
Educational Research and 

Development of 
Eszterházy Károly University  

www.ofi.hu 

Kuressaare Gümnaasium 
www.oesel.ee/kg 

Statny Pedagogicky Ustav 
www.statpedu.sk 
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Se vor organiza patru evenimente de tip Masă Rotundă în Szekszárd (Ungaria), Komarno (Slovacia), 
Kuressaare (Estonia) și Deva (România) în primăvara anului 2020. Obiectivul acestora este de a atrage 
atenția acționarilor asupra efectelor proiectului și de a partaja cele mai importante informații și experiențe 
în dezvoltarea abilităților de învățare. Se vor organiza și sesiuni plenare și ateliere. În timpul acestora, 
acționarii, părțile interesante vor avea posibilitatea de a reflecta asupra rezultatelor și de a oferi feedback 
asupra activităților desfășurate de Parteneriatul proiectului. 

Următoarele evenimente – Masă Rotundă la nivel Regional – 2020 

Parteneri: 


