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1. A LELLE2 céljai az O2 szakaszban  

A projekt célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos, hogy a középiskolások 

tanulási készségeinek értékelése és a tanulási készségek (kritikai gondolkodás, 

problémamegoldás és a saját tanulási út menedzselése) fejlesztése beépüljenek a tantárgyakba. 

Ezeknek a kulcsképességeknek az elsajátítása után a tanulók várhatóan jobb érdemjegyeket 

szereznek, jobban és gyorsabban végrehajtják a feladataikat és motiváltabbak lesznek arra, 

hogy magasabbra törjenek. Azoknak a tanulóknak, akik a középiskola után munkát vállalnak, 

várhatóan nagyobb lesz a munkahelyi biztonságuk, hála a hatékonyságuknak és azon 

képességüknek, hogy a munkájuk elvégzéséhez szükséges tudást gyorsan el tudják sajátítani. 

Az O2 szakasz fő célja az volt, hogy biztosítson egy módszertani eszköztárat, a „Hogyan 

tanítsunk tanulni” képzési anyagot, amely segít a tanároknak ezt a három készséget integrálni 

a különböző tantárgyak óraterveibe és később az iskolai tantervbe.  

2. Az O2 eredményei  

Az O2 szakasz folyamán az első lépés a „Hogyan tanítsunk tanulni” képzési anyag 

kifejlesztése volt, mely az O1 szakasz eredményeire épült. A 106 oldalas képzési anyag a 

következő pontokból áll:  

1. Általános információk és háttér  

2. A tréning bevezetője  

3. Célkitűzések  

4. Tanulási eredmények  

5. Képzési idő  

6. Képzési anyag a résztvevők számára  

7. Az oktatók listája  

8. A résztvevők listája  

9. A képzés napirendje  

10. Az Európai tanulási készség képzési anyaga  

11. Hogyan tanítsuk a tanár-kollégákat? A tanár-kollégák tanítása és mentorálása  
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12. Feladatgyűjtemény  

A tartalom kialakításában minden partner részt vett oly módon, hogy rendelkezésre 

bocsátották az O1 szakaszban összegyűjtött készségfejlesztő módszereiket. Készségenként 

(kritikai gondolkodás, problémamegoldás és a saját tanulási út menedzselése) a tíz legjobb 

készségfejlesztő módszert és technikát fejlesztette tovább és dolgozta ki a P1 (Veszpémi 

Egyetem), a P2 (EKU) és a P3 partner (SPU). A képzési anyag vázlata szolgáltatta a 

Tanárképzés (1) tananyagát Pozsonyban.  

A képzési anyag képezte a Tanárképzés alapját, melynek céljai a következők voltak:  

 Megismertetni a résztvevőket a tanulási készségek fejlesztésének lehetséges 

módszereivel;  

 Fejleszteni a résztvevők tanulási készségeit (kritikai gondolkodás, problémamegoldás 

és a saját tanulási út menedzselése);  

 Felkészíteni a  mentortanárokat az intézményük tanárainak mentorálására;  

 Felkészíteni a mentortanárokat arra, hogy a módszereket különböző tantárgyakba és 

tanórákba integrálják;  

 Tesztelni a „Hogyan tanítsunk tanulni” képzési tananyag vázlatát és refleksziókkal 

hozzájárulni a tananyag végleges formájának kialakításához;  

 Megtervezni a tanárképzés folyamatát nemzeti szinten.  

A „Hogyan tanítsunk tanulni” képzési tananyagot a C1 szakaszban, 2019. július 1-5-ig 

Pozsonyban mutattuk be. A Mentortanárképzés (C1) során a tananyag a képzésre kiválasztott 

tanárok számára vált elérhetővé, a képzés során a tanárok megtanulták, hogyan alkalmazzák a 

„Hogyan tanítsunk tanulni” képzési tanagyagot saját intézményükben. A képzés 

eredményeképpen a tréning résztvevői megismerkedtek a feladataikkal és a projekt következő 

lépéseivel. Felkészültek a kollégáik képzésére, melyet a soron következő tanév elején 

valósítottak meg, valamint arra is felkészültek, hogyan mentorálják kollégáikat a projekt 

végrehajtása során. A képzés hetében a tanárok óravázlatokat készítettek a három tanulási 

pillér (kritikai gondolkodás, problémamegoldás és a saját tanulási út menedzselése) alapján. 

Stratégiai tervet dolgoztak ki a módszerek végrehajtására, arra, hogyan fejlesszék a tanulási 

készségeket az iskoláikban. A tréning időtartama 40 tanóra volt (1 tanóra 45 percig tart). A 

tréning előtt egy héttel minden résztvevő megkapta a „Hogyan tanítsunk tanulni” képzési 

tananyag vázlatát.   
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A tanárok, akik a „Hogyan tanítsunk tanulni” képzési tananyagot fejlesztették, a P1, P2 és P3 

partnerek voltak:  

 Veszprémi Egyetem: Dr. Kővári Edit, Kigyós Tamás  

 SPU: prof.Dr. Silvia Pokrivcáková, PhD., Ing. Beata Menzlová  

 EKU: Dr. Szabó Mária  

Minden középiskolából két tanárt választottak ki, hogy mentortanárok legyenek és megkapják 

a képzést. A résztvevők listája:  

Máthé Imola Angella  Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva, Románia  

Kasler Kinga  Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva, Románia  

Ave Jogi  Kuressaare Gimnázium, Kuressaare, Észtország  

Maren Asumets  Kuressaare Gimnázium, Kuressaare, Észtország  

Fülöp Zsófia  MARIANUM Egyházi Iskolaközpont, Komárom, Szlovákia  

Tóth Gábor  MARIANUM Egyházi Iskolaközpont, Komárom, Szlovákia  

Erdélyi-Fodor Mária  Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola  

Dr. Mikóné Csősz Judit  Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola  

  

Az egyhetes tréning után a tanárok Mentortanárok lettek, akik középiskolánként hat másik 

tanárt képeztek (P4-P7) saját intézményükben a multiplikatív hatás érdekében. A P4-P7 

partnerek tanárai óravázlatokat dolgoztak ki és megállapodtak abban, hogy öt különböző 

tantárgyat vonnak be a három pillérkészség fejlesztésére irányuló módszerek és készségek 

kísérletébe, mely módszerek és készségek fejlesztésének alapját a „Hogyan tanítsunk tanulni” 

képzési tananyag képezi.   

Az O2 szakasz eredményei pozitív hatással vannak a mentortanárokra (akik a pozsonyi 

képzésben részt vettek), a Tanárképzésben részt vett tanárokra (a tanár-kollégák, akik részt 

vettek a tanév elején tartott képzésben), valamint a tanulókra, akik a tanórák során elsajátítják 

a három alapkészséget.  

 


