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1. Rezumat executiv 

Proiectul LELLE 2  

 

Obiectivul proiectului LELLE2 este de a îmbunătăți eficiența învățământului liceal prin 

dezvoltarea a trei competențe de învățare:  

- Gândirea critică (CT),  

- Abilitatea de rezolvare a problemelor (PS),  

- și Autogestionarea procesului de învățare (MOLP) 

Dobândind aceste competențe cheie, elevii vor obține note mai bune, își vor îndeplini sarcinile 

mai bine și mai operativ și nu în ultimul rând, vor fi motivați să tindă mai sus.  Elevii care vor 

avea un loc de muncă după terminarea liceului, vor prezenta o mai mare siguranță la locul de 

muncă datorită abilității de a-și însuși cunoștințe rapid. Iar acest lucru va atrage o 

competitivitate mărită la nivel național și chiar european din punct de vedere economic.  

Sprijinul profesorilor în adoptarea practicilor  colaborative și inovative: proiectul nostru sprijină 

profesorii în adoptarea practicilor  colaborative și inovative cu scopul îmbunătățirii abilităților de 

învățare ale elevilor de liceu.   

Dezvoltarea competențelor și abilităților relevante și de înaltă calitate se va realiza prin crearea 

a cinci rezultate inovative: 

1. Colecția celor mai bune practici în ceea ce privește Dezvoltarea abilităților de 

învățare  

2. Cum se predă învățarea – curs de formare pentru profesorii care predau în școli liceale 

3. Evaluarea abilităților de învățare ale elevilor de liceu  

4. Materiale metodice pentru dezvoltarea abilităților de învățare 

5. Portalul european pentru dezvoltarea abilităților de învățare (website) 

Prezentul document este documentul de încheiere a primei etape a proiectului. Pentru acest 

rezultat, am desfășurat un program de cercetare,  am întocmit un glosar și am făcut o selecție a 

celor mai bune practici pentru realizarea următoarelor rezultate ale proiectului.  
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Programul de Cercetare  

 

Cercetarea propriu-zisă a avut loc în lunile noiembrie și decembrie 2018, iar analiza a fost 

efectuată în luna ianuarie 2019. 

Fiecare din cei șapte parteneri a realizat un interviu de grup cu profesori de liceu, reprezentanți 

ai companiilor și formatori care își desfășoară activitatea în cadrul învățământului liceal. În 

total, au participat la interviuri 61 de profesori și 10 parteneri comerciali de la 9 companii. De 

asemenea, colegi de la  3 institute de cercetare au acceptat invitația de participare la studiu.  

În total, au fost 10 instituții educaționale: 6 licee clasice, 3 școli gimnaziale “alternative” și 1 

școală profesională alternativă. Surse: Colegii proprii (licee), instituții partenere, școli, universități 

partenere (companii etc.), platforme eTwinning și portaluri educaționale școlare.   

 

Există 19 Bune practici în categoria Gândire critică, 17 în Abilitatea de rezolvare a problemelor și 

20 în Autogestionarea procesului de învățare în cadrul cercetării de Bune Practici.  

Vezi anexele nr. 3-5. 

 

Cele mai bune practici selectate din rezultatele cercetării  

 

Pe baza Raportului de cercetare O1 și a discuției din cadrul întâlnirii transnaționale de proiect 

din Bratislava, partenerii proiectului au stabilit valorificarea a 3x10 itemi de dezvoltare a 

abilităților selectați din cercetarea de bune practici  luate în considerare în timpul etapei de 

cercetare. 

 

Tabelul celor mai bune pratici LELLE 2  

 

 Gândirea critică 
Abilitatea de rezolvare a 

problemelor 

Autogestionarea procesului 

de învățare 
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1 Metoda Mosaicului 

C, A 

Pbl / învățarea pe baza 

problemelor 

C, A 

Îndrumarea în carieră 

C, A 

2 Lectură ghidată 

S, B 

Luarea deciziilor & 

flexibilitate (abilități 

antreprenoriale) 

C, A 

Redactarea unui contract 

C, I 

3 Cinquain 

S, A 

Analiza problemelor prin 

cântec/ muzică 

C, I 

Jurnalul emoțiilor 

S, I 

4 Axa timpului 

S, I 

Micro-investigație 

C, B 

Învățarea personalizată 

C, A 

5 Analiza reclamelor 

comerciale 

C, I 

Jocuri de societate 

C, A 

Medierea celor de aceeași 

vârstă 

S, I 

6 Tabel în formă de 

„T” 

S, B 

Comparația Modelelor 

C, A 

Analiză SWOT personală 

S, I 

7 Analiza 

discursurilor 

celebre 

S, I 

Presupui la fel ca mine? 

C, I 

Schema gândirii logice 

S, I 

8 Dezbatere 

C, A 

Căutarea ideilor 

(Brainstorming) 

 Activitate scrisă 

S, B 

Alegere liberă a sarcinilor cu 

referire la cartea lui Gardner: 

Inteligențe multiple 

C, A 

9 Metoda E-U-R ROȘU/ VERDE Exerciții de evaluare 



 

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. Numărul proiectului: 2018-1-HU01-KA201-

047839 

 

 

S, I S, I diferențiate pe nivel 

S, B 

10 Evaluare complexă  

C, A 

Să învățăm din greșeli 

S, A 

Educație prin teatru 

C, I 

 

Legendă:  

Nivelul de dificultate a sarcinii: Simplu (S) – Complex (C) 

Nivelul de dezvoltare a abilității: de Bază (B) – Mediu (I) – Avansat (A) 

 

Următoarele obiective sunt elaborarea materialului de formare pentru profesorii de liceu, material 

bazat pe cele mai bune practici selectate și redactarea unui instrument de măsurare a celor trei 

competențe cheie la elevii de liceu.  


