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Zväzok 1. č.1. 

Prvé nadnárodné projektové stretnutie sa 
uskutočnilo v meste Veszprém na Fakulte obchodu 
a ekonomiky Panónskej univerzity  dňa 8. a 9. 10. 
2018. Na úvodnom stretnutí úspešne odštartovala 
partnerská spolupráca na projekte. 

Úvodné stretnutie Veszprém –  

október 2018  

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia 
(komunikácia) odzrkadľuje iba názory autora a Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek 
využitie informácií, ktoré sú jej obsahom.  
 
Číslo projektu: 2018-1-HU01-KA201-047839 
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Prvé výsledky 

V rámci úvodných projektových prác tím LELLE2 realizoval kvalitatívny prieskum o osvedčených postu-
poch pri rozvoji zručností v nižšom strednom vzdelávaní. Cieľom výskumu boli tri zručnosti: kritické 
myslenie (KM), riešenie problémov (RP) a riadenie vlastného procesu učenia sa (RVPU). Predmetná vzor-
ka zahŕňala 61 učiteľov na školách, 9 spoločností a partnerov projektu z 3 výskumných inštitúcií v štyroch 
krajinách. Z príkladov osvedčených postupov zozbieraných v rámci výskumu vybrali projektoví partneri 10 
ku každej zručnosti, ktoré sa zahrnú do zbierky príkladov dobrej praxe. Hlavným cieľom zberu najlepších 
osvedčených postupov je integrovať rozvoj vyššie uvedených 3 zručností do školských vzdelávacích pro-
gramov v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov na stredných školách. 
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Projektový tím LELLE2 mal svoje druhé Nadnárodné projektové stretnutie v Bratislave v Slovenskej republike, 
ktoré zorganizoval Štátny pedagogický ústav. Počas dvoch dní diskutovali projektoví partneri okrem mnohých 
projektových otázok i o výsledkoch a spätnej väzbe k zberu osvedčených postupov k rozvoju zručností učenia 
sa a budúcich otázkach, ako je príprava vzdelávacej aktivity Ako učiť,  ako sa učiť – školenie pre učiteľov 
stredných škôl, organizácia krátkodobej spoločnej vzdelávacej aktivity v Bratislave a hodnotenie zručností 
učenia sa žiakov stredných škôl. 

Nadnárodné projektové stretnutie v Bratislave – marec 2019 

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia 
(komunikácia) odzrkadľuje iba názory autora a Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek 
využitie informácií, ktoré sú jej obsahom.  
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 3 

Newsletter č.1  

Zväzok 1. č.1. 

Budúce témy 

Jedna z hlavných úloh nasledujúcej fázy projektu LELLE2 (O2) je vypracovať metodickú príručku pre učiteľov stred-
ných škôl založenú na osvedčených postupoch identifikovaných v časti intelektuálneho výstupu O1. Týždenná 
vzdelávacia aktivita sa uskutoční  v júli 2019 a učitelia zo stredných škôl sa počas nej oboznámia s týmto procesom. 
Na konci augusta sprostredkujú svojim kolegom informácie o tom, ako integrovať navrhnuté metódy do svojich 
školských vzdelávacích programov. 
Okrem tejto príručky zostavíme i dotazník za účelom merania zručností žiakov, ktorý použijeme na začiatku a konci 
školského roku 2019/2020, aby sme preskúmali zmeny v kritickom myslení, riešení problémov a riadení vlastného 
procesu učenia sa. 

Kontakty: 
 

  Web: lelle2.gtk.uni-pannon.hu 

   Facebook: www.facebook.com/lelleproject 

   LinkedIn: www.linkedin.com/company/lelleproject 

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

 

Partneri: 

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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