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1. Vezetői összefoglaló 

 

A LELLE 2 Project  

 

A LELLE 2 projekt célja a középfokú oktatás hatékonyságának fokozása, elősegítve a tanulás 

három kulcskompetenciájának fejlesztését: 

 kritikai gondolkodás (CT),  

 problémamegoldás (PS), 

 és a saját tanulási folyamatok (MOLP) kezelése. 

 

A kulcskompetencia megszerzése után a hallgatók jobb osztályzatot kaphatnak, képesek lesznek 

jobban és gyorsabban elvégezni a feladataikat, és egy magasabb szint elérését célozzák meg. 

Azoknak a tanulóknak, akik középiskolát követően munkát vállalnak, nagyobb biztonsággal végzik 

majd a munkájukat annak köszönhetően, hogy képesek lesznek hatékonyan és gyorsan elsajátítani 

a munkával kapcsolatos ismereteket. Ez hozzájárul majd országaik és az egész európai gazdaság 

versenyképességének növelésére. 

Segítség a tanároknak az együttműködésre épülő és innovatív gyakorlatok alkalmazásában: 

Projektünk segít a tanároknak az együttműködésre épülő és innovatív gyakorlatok alkalmazásában 

annak érdekében, hogy elősegítsék a középiskolások tanulási készségeit.  

A releváns és magas színvonalú készségek és kompetenciák fejlesztését a tervek szerint öt innovatív 

output létrehozásával érjük el: 

1. Legjobb gyakorlatok gyűjtemény a tanulási készségek fejlesztéséről 

2. „Hogyan kell tanítani, hogyan kell tanulni” – középiskolai tanárok fejlesztése 

3. A középiskolások tanulási képességeinek értékelése 

4. Pedagógiai anyagok a tanulási készségek fejlesztéséhez 

5. Az európai tanulási készségek fejlesztése (Gateway weboldal) 

Ez a dokumentum a projekt első szakaszának záró dokumentuma. Ebben az outputban kutatási 

programot végeztünk el, összeállítottunk egy szószedetet, és kiválasztottuk a legjobb gyakorlatokat 

a projekt további eredményeihez. 
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A kutatás 

 

A kutatásra 2018 novemberében és decemberében került sor, az adatok elemzése 2019 januárjában 

történt. Mind a hét partner készített egy-egy csoportos interjút középiskolai tanárokkal, vállalatok 

képviselőivel és középfokú oktatásban részt vevő oktatókkal. Az interjúkon összesen 61 iskolai 

tanár és 9 vállalat 10 üzleti partnere vett részt. Felkérésünkre 3 kutatóintézet munkatársai vállalták 

el, hogy részt vesznek a tanulmány elkészítésében. 

Összesen 10 oktatási intézmény képviseltette magát: ezek közül 6 hagyományos középiskola, 3 

„alternatív” általános iskola és 1 alternatív szakközépiskola. Mintaforrások: saját kollégák 

(középiskolák), partnerintézmények, iskolák, egyetemi partnerek (vállalatok stb.), eTwinning és 

School Education Gateway platformok. 

 

A legjobb gyakorlatok között 19 található kritikai gondolkodás témában, 17 a 

problémamegoldásban és 20 a saját tanulási folyamat irányításában. Lásd 3-5. függelék. 

 

A kutatási eredményekből kiválasztott legjobb gyakorlatok 

 

Tekintettel az O1 kutatási projekt jelentésére és a pozsonyi transznacionális projekttalálkozójának 

megbeszélésre, a projekt partnerei egyetértettek, hogy továbbfejlesztik a 3x10-es készségfejlesztési 

elemeket, melyek a kutatási szakaszban talált bevált gyakorlatok csoportjából választották ki. 

 

LELLE 2 Legjobb gyakorlatok táblázata 

 Kritikus gondolkodás Problémamegoldás 

Tanulási 

folyamataink 

menedzselése 

1 A mozaik metódus 

C, A 

PAT / Probléma alapú tanulás 

C, A 

Karrier Tanácsadás 

C, A 

2 Irányított olvasás 

S, B 

Döntéshozatal és 

rugalmasság (Vállalkozói 

szellemi képességek) 

C, A 

Szerződéskötés 

C, I 



 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány 

(közlemény) csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető 

felelőssé az abban szereplő információk bármilyen felhasználásáért. 

Projekt száma: 2018-1-HU01-KA201-047839 

 

3 Ötsorosok (Cinquain) 

S, A 

Problémaelemzés dalokon 

keresztül 

C, I 

Érzelmi logika 

S, I 

4 Időtengely 

S, I 

Mikrokutatás 

C, B 

Személyes tanulás 

C, A 

5 Hirdetések elemzése 

C, I 

Társasjátékok 

C, A 

Kölcsönös közvetítés 

S, I 

6 T-tábla 

S, B 

A modellek összehasonlítása 

C, A 

Személyes SWOT 

analízis 

S, I 

7 Híres beszédek elemzése 

S, I 

A te javaslatod van olyan jó, 

mint az enyém? 

C, I 

Gondolkodási sémák 

S, I 

8 A vita 

C, A 

Írott ötletelés 

S, B 

A Gardner többszörös 

intelligenciájához 

kapcsolódó feladatok 

szabad választása 

C, A 

9 E-U-R Metódusok 

S, I 

PIROS/ZÖLD fények 

S, I 

Nehézségi szintű 

értékelési gyakorlatok 

S, B 

10 Komplex értékelés 

C, A 

Hibákból való tanulás 

S, A 

Dráma az oktatásban 

C, I 

 

Jelmagyarázat: Feladat nehézsége: Egyszerű (S) – Komplex (C), Készségfejlődési szint: Alap (B) 

– Középhaladó (I) – Haladó (A) 

 

A következő feladatok a középfokú oktatók számára kidolgozott oktatási anyag kidolgozása a 

kiválasztott legjobb gyakorlatok alapján, és egy mérőeszköz összeállítása a három kulcskompetencia 

mérésére a középiskolásokban. 


