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Az O2 szakasz első fázisa az O1 eredményeire építve kifejleszteni a „Hogy tanítsunk tanulni?” képzési 

anyagot. Az O2 szakasz fő célkitűzése az volt, hogy biztosítson egy olyan módszertani eszközkészletet, 

amely segít a tanároknak a különböző középiskolai tantárgyi óratervbe, majd később az iskolai tantervbe 

integrálni a három alapkészséget: a kritikai gondolkodást, a problémamegoldást és a saját tanulási      

folyamat menedzselését.  

O2 – „Hogyan tanítsunk tanulni?” – képzés középiskolai tanárok 

számára 

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé 
az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. 
 
Projekt száma: 2018-1-HU01-KA201-047839 
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C1 – Rövid távú, összevont 

oktatói tréning Pozsonyban – 

2019 július 

A „Hogyan tanítsunk tanulni?” képzési anyag szolgált 

a 2019 júliusában, Pozsonyban rendezett, ötnapos 

képzési tevékenység alapjául. A tréning ered-

ményeként a résztvevők megismerték a project 

következő lépésében rájuk váró feladataikat. Felké-

szültek arra, hogy a következő tanév megkezdése 

előtt ’kiképezzék’ a kollégáikat, és megtervezték,  

hogyan mentorálják őket. A képzési hét folyamán a 

tanárok óraterveket dolgoztak ki, amelyek a három 

alapvető tanulási készségre épülnek. Létrehoztak egy 

stratégiai tervet arra, hogy hogyan építsék be a saját 

iskolájukba a tanulási készségeket fejlesztő mód-

szereket.  

 
E három alapkészség mindegyikén belül a tanulási képességet fejlesztő 10 legjobb módszert és tech-

nikát a Pannon Egyetem (UP), az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKU) 

és a Szlovák Állami Pedagógiai Intézet szakértő munkatársai fejlesztették és dolgozták ki.  
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Nemzetközi projekttalálkozó 

Kuressaaréban –  

2019 október 

A LELLE2 partnerei megtartották a harmadik nem-

zetközi projekttalálkozójukat az észtországi 

Kuressaaréban a Kuressaare Gymnasium szervezé-

sében. A találkozó során a partnerek számos, a 

projektmenedzsmentet, a minőségbiztosítást, a 

disszeminációt érintő kérdés mellett megvitatták a 

”Hogy tanítsunk tanulni?” középiskolai tanári kép-

zés és a bemeneti tanulói mérés eredményeit és 

visszajelzéseit; a pozsonyi, rövidtávú, összevont 

képzés szervezőmunkáját; a tanulási készségek 

fejlesztésére irányuló pedagógiai anyaggal kapcso-

latos feladatokat és a jövőre vonatkozó teendő-

ket, mint például a Regionális Kerekasztal, illetve a 

Nemzetközi Konferencia előkészítését, valamint az 

Európai, Tanulási Készségeket Fejlesztő Portál 

(Gateway)  létrehozásának következő lépéseit. 

Szeptemberben a projektbe bevont minden közép-

iskolában megvalósult a tanulók bemeneti értékelé-

se.  A készségfejlesztés terén elért eredmények év 

végi értékelésének ez a bementi mérés lesz az alap-

ja. A vizsgálatba összesen 334 12 és 19 év közötti 

tanuló vesz részt. 173 lány és 161 fiú töltötte ki az 

online kérdőívet tanári felügyelet mellett. 

O3 – Tanulói értékelés (első 

szakasz) – 2019 szeptember 
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Kapcsolat: 
 

  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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Összesen négy kerekasztal szerveződik majd 2020 tavaszán: Szekszárdon, Komáromban, Kuressaaréban és 

Déván.  A regionális események célja, hogy felhívják az oktatási intézmények partnereinek figyelmét a vizs-

gálat végeredményeire, és alkalmat adjon a tanulási készségek fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok 

megosztására. Lesznek majd plenáris előadások és műhelymunkák is. A műhelymunkák során a partnerek 

reflektálhatnak a kimeneti eredményekre és visszajelzéseket adhatnak a projekt működésre. 

Jövőbeli események – Regionális Kerekasztal 2020 

Partnerek: 


