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1. Scopul LELLE2 în faza O2 

Scopul proiectului este atragerea atenției asupra importanței estimării abilităților de învățare 

ale elevilor de gimnaziu și asupra construirii acestora (gândirea critică, rezolvarea 

problemelor și gestionarea propriului proces de învățare), dezvoltându-le pe materii.  În 

urma  dobândirii acestor competențe-cheie, este așteptat ca elevii să primească note mai 

bune, să își îndeplinească sarcinile mai bine și mai repede, și să fie mai motivați să își 

dorească mai mult. Se preconizează ca elevii care vor obține o slujbă după gimnaziu să aibă o 

siguranță a locului de muncă mai ridicată datorită eficienței și abilității lor de a acumula rapid 

cunoștințe  referitoare la slujba respectivă. Ținta principală a fazei O2 este oferirea unui set 

de instrumente, materialul pentru instruire “How to Teach How to Learn”-“Cum să predai 

cum să înveți”, care ajută profesorii la integrarea celor trei abilități în planurile de lecție al 

diferitelor materii și a celor din urmă în programa școlară.  

2. Rezultatele O2 

În prima fază a procesului O2 s-a redactat materialul de instruire “How to Teach How to 

Learn”, bazat pe rezultatele O1. Materialul de instruire alcătuit din 106 pagini cuprinde 

următoarele părți: 

1. Informații generale și fundal 

2. Introducere în instruire 

3. Obiective 

4. Rezultatele învățării 

5. Durata instruirii 

6. Materiale pentru participanți 

7. Lista instructorilor 

8. Lista participanților 

9. Agenda instruirii 

10. Materialul de instruire asupra abilităților de învățare în Europa 

11. Cum să înveți colegii? Formarea și îndrumarea colegilor profesori 
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12. Banca resurselor de activități 

 

Conținutul a fost reprezentat de cooperarea tuturor partenerilor prin furnizarea în O1 a 

metodelor lor de îmbunătățire a capacităților. Cele mai bune 10 metode și tehnici de 

îmbunătățire a abilităților de învățare din fiecare coloană (gândirea critică, rezolvarea 

problemelor și gestionarea propriului proces de învățare) au fost mai departe dezvoltate 

și elaborate de către experții Partenerului 1 (Universitatea Pannonia), ai Partenerului 2 

(EKU) și ai Partenerului 3 (SPU). Materialul de instruire redactat a servit drept bază 

pentru Activitatea de instruire (1) din Bratislava. 

 

Materialul de instruire a constituit baza evenimentului Activitatea de instruire, ale cărui 

obiective au fost următoarele: 

 Acomodarea participanților cu metodele posibile de dezvoltare a capacităților de 

învățare; 

 Dezvoltarea abilităților de învățare ale cursanților/participanților (gândirea critică, 

rezolvarea problemelor și gestionarea propriului proces de învățare);    

 Pregătirea cursanților pentru formarea colegilor de școală; 

 Pregătirea cursanților pentru integrarea metodelor în diferitele materii și lecții la 

clasă;  

 Testarea schiței materialului de instruire despre "How to Teach How to Learn?" și 

înregistrarea feed-back-ului;  

 Planificarea de activități pentru formarea profesorilor la nivel național. 

 

Materialul de instruire "How to Teach How to Learn" a fost introdus în faza C1 în perioada 1-

5 iulie 2019 la Bratislava, Slovacia. Pe parcursul Activității de instruire (C1), materialul de 

instruire a fost prezentat profesorilor selectați, care fuseseră instruiți să pună în aplicare 

materialul "How to Teach How to Learn". Drept rezultat al instruirii, participanții s-au 

familiarizat cu sarcinile lor pentru pașii următori ai proiectului. S-au pregătit pentru 
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„educarea” colegilor lor la începutul următorului an școlar și și-au format o idee asupra 

îndrumării colegilor participanți la implementare. În timpul săptămânii de instruire profesorii  

au pregătit planuri de lecție bazate pe cele trei abilități de învățare (PS, CT, MOLP). Aceștia 

au creat un plan strategic pentru implementarea metodelor, îmbunătățind  abilitățile de 

învățare în școala lor. Durata instruirii a fost de 40 de ore (1 oră a ținut 45 de minute). Cu o 

săptămână înainte de Activitatea de Instruire (C1), toți participanții au primit versiunea 

schiță a materialului de instruire "How to Teach How to Learn". 

Formatorii care au dezvoltat materialul de instruire "How to Teach How to Learn" au venit de 

la P1, P2 și P3: 

 UP: dr. Edit Kővári, Tamás Kigyós 

 SPU: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., ing. Beata Menzlová 

 EKU: dr. Mária Szabó 

 

Doi profesori de la fiecare școală gimnazială parteneră au fost selectați pentru a fi 

Îndrumători și pentru a primi instruirea pentru profesori. Iată lista participanților: 

Máthé Imola Angella Liceul Teoretic „Téglás Gábor”, Deva, România 

Kasler Kinga Liceul Teoretic „Téglás Gábor”, Deva, România 

Ave Jõgi Liceul Kuressaare, Kuressaare, Estonia 

Maren Asumets Liceul Kuressaare, Kuressaare, Estonia 

Zsófia Fülöp  MARIANUM Centrul şcolar bisericesc, Komárno, Slovacia  

Gábor Tóth  MARIANUM Centrul şcolar bisericesc, Komárno, Slovacia 

Mária Erdélyi-Fodor  Gimnaziul, Colegiul şi Şcoala primară I. Béla Szekszárd, Ungaria 

Judit Dr. Mikóné Csősz Gimnaziul, Colegiul şi Şcoala primară I. Béla Szekszárd, Ungaria 

 

După săptămâna de formare, profesorii instruiți au devenit Îndrumători, care au instruit alți 

șase profesori din fiecare instituție școlară gimnazială (P4-P7) la școlile proprii, pentru 

asigurarea unui efect multiplicativ. Profesorii din P4-P7 au dezvoltat planuri de lecții și au 

convenit să includă cinci materii diferite pentru testarea metodelor și abilităților celor trei 

coloane bazate pe materialul de instruire "How to Teach How to Learn". 

Partenerii beneficiari ai rezultatelor O2 sunt Îndrumătorii, adică profesorii care au fost 

instruiți în Bratislava; profesorii din Activitatea de Instruire, profesori colegi care au fost 
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instruiți de către dascălii Îndrumători; elevii care dobândesc cele trei abilități pe parcursul 

lecțiilor. 


