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2019. ja 2020. a sügisel viidi partnerkoolides läbi õpioskuste hindamine, selleks kasutati online 

küsitlust. TEGA keskkooli ja Pannonia ülikooli eestvedamisel koostas LELLE2 projekti meeskond uuringu 

kontseptsiooni, kohandas küsimustiku õpilastele sobivaks ning rakendas meetmeid, et tagada selle 

kehtivus. 

Tulemused: uuringu esimeses faasis vastas küsitlusele 577 ja teises faasis 458 õpilast – teine küsitlus 

lükkus COVID-19 leviku tõttu plaanitust edasi ja mõned õpilased lõpetasid 2020. a kevadel või lahkusid 

koolist. Kokkuvõttes võib öelda, et läbiviidud küsitlused olid edukad, kuigi tulemused märkimisväärselt 

ei erinenud. Teises faasis mõõtsime kõigis alamoskustes skooride kasvu vahemikus 1–2,5%, välja 

arvatud ühes, mis näitas 0,01% langust, see on aga veapiirist allpool. 

O3 – Õpilaste oskuste hindamine (teine faas) – September 2020 
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Online Gateway koolitus – Juuni 2020 

Eszterházy Károly ülikooli IT instituut viis 

2020. a juunis 24 osalejale läbi kolm 

koolitust, kuidas kasutada LELLE2 Gateway 

portaali. Koolituse eesmärk oli näidata ja 

juhendada õpetajaid ja valideerijaid, kuidas 

keskkonda nõuetekohaselt kasutada. 

Osalejad hindasid koolitust kasulikuks ja 

informatiivseks.  
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Gateway testimise käigus ja õpetajate tagasisidele tuginedes parendasid ja korrigeerisid arendajaid 

mitmeid programmi funktsioone. Mitmekeelne tekst koos paljude funktsioonidega aitab navigeerida 

väljatöötatud pedagoogilises materjalis. 

O4 Pedagoogiline materjal õpioskuste arendamiseks 

Partnerkoolide õpetajad koostasid käesoleval perioodil neljas keeles tunnikavasid, mis on suunatud 

kolme õpioskuse arendamisele: probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine ja oma õpitee 

kujundamine. Lisaks tunnikavadele koostati ka harjutusi ja ülesandeid. Seejärel materjalid korrigeeriti 

ja suunati veebiplatvormi Gateway üleslaadimiseks. 

O5: Õpioskuste arendamise portaal: European Learning Skills 
Development Gateway 

Viienda intellektuaalse väljundi loomise käigus asus projektimeeskond arendama veebiportaali 

"European Learning Skills Development Gateway". Gateway portaali eesmärk on luua avatud 

haridusressurss, kuhu koondada õpioskuste arendamise meetodeid. Portaalis on neljas erinevas 

keeles järjepanu üles laaditud partnerkoolide korrigeeritud tunnikavasid ja ülesandeid. 
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COVID-19 pandeemia väljakutsed – 2020 

LELLE2 projekti partnerid osalesid 16.-

17. novembril 2020 neljandal 

rahvusvahelisel projektikoosolekul. 

Pandeemia tõttu sai seda läbi viia 

üksnes veebi vahendusel, aga tänu 

kaasaegsetele digitaalvahenditele 

kulges töö sujuvalt ja efektiivselt. 

2‑päevase online koosoleku korraldas 

Deva keskkool Téglás Gábor Theoretical 

High School. 

Rahvusvaheline projektikoosolek / Deva – November 2020 

Uue koroonaviiruse puhang tekitas Euroopas pandeemia, mis mõjutas tugevalt ka meie projekti. Kogu 

Euroopa haridussüsteem pidi alates märtsi keskpaigast 2020 üle minema distantsõppele ja ei ole 

tavalise elukorralduse juurde saanud naasta siiamaani. 

Projekti juhtrühm otsustas 1. aprillist 31. maini projektiväljundeid O3 ja O4 puudutavad tegevused 

peatada, et anda partneritele aega elu ja töö korraldamiseks ning aidata õpetajatel ja õpilastel semestrit 

veebikeskkonnas ette valmistada ja läbi viia. Selle aja jooksul arutas peapartner Pannonia ülikool 

programmi juhtiva riikliku agentuuriga hädaolukorra võimalikke lahendusi ning pakkus eelseisvateks ja 

edasilükkunud tegevusteks alternatiive. Koostati uuendatud ajakava ja paluti luba projekti 

pikendamiseks kuni 31. augustini 2021. Kõigi projekti tegevuste puhul järgitakse tervishoiu ja 

valitsusasutuste uudiseid ning regulatsioone. 
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Kahe päeva jooksul arutati lisaks paljudele projekti juhtimise, kvaliteedi tagamise ja tulemuste 

levitamise küsimustele ka pandeemiast tingitud väljakutseid, projekti tulemusi ja tagasisidet õpioskuste 

arendamise õppematerjalile, ettevalmistusi 

õpioskuste küsitluse teiseks faasiks 

partnerkoolides, Gateway portaali kasutamise 

testimisperioodi tulemusi ning projekti 

eelseisvad tegevusi –piirkondlike 

ümarlauakohtumiste ja rahvusvahelise 

lõpukonverentsi korraldamise ettevalmistust. 

Piirkondlikud ümarlauakohtumised – 2021 

2021. a kevadel viiakse läbi neli piirkondlikku 

ümarlauakohtumist: Szekszárdis (Ungari), Komarnos 

(Slovakkia), Kuressaares (Eesti) ja Devas (Rumeenia). 

LELLE2 projekti piirkondlike ümarlauakohtumiste 

eesmärk on kokku viia õpilased, õpetajad, vilistlased, 

praktikud, teadlased, ettevõtjad, poliitikakujundajad 

jne, et levitada projekti tulemusi ning tutvuda 

käimasolevate haridusvaldkonna väljakutsetega ja 

õppeviisidega, mis tagavad õpilaste edukuse 21. 

sajandil. Toimuvad nii ühised sessioonid kui ka 

töötoad. Seminaride ajal saavad huvirühmad 

kajastada partnerluse tulemusi ja anda tagasisidet. 
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Piirkondlik ümarlauakohtumine Ungaris: 26. veebruaril 2021 (online), korraldavad Pannonia ülikool ja 

Bela I nimeline humanitaargümnaasium, õpilaskodu ja põhikool. 

Piirkondlik ümarlauakohtumine Rumeenias: 27. veebruaril (online), korraldab Gabor Teglasi nimeline 

keskkool Devas. 

Piirkondlik ümarlauakohtumine Slovakkias: 22. veebruaril 2021 (online), korraldavad Slovakkia riiklik 

pedagoogiline instituut ja Komarno keskkool MARIANUM. 

Piirkondlik ümarlauakohtumine Eestis: 19. veebruaril 2021, korraldab Kuressaare Gümnaasium. 

Eelseisvad tegevused – rahvusvaheline konverents – 2021  

Projekti viimasel tegevusperioodil kuni augustini 2021 toimub kaks olulist üritust: 

 Korraldatakse piirkondlikud ümarlauakohtumised õpetajatele ja huvigruppidele Ungaris, 

Rumeenias, Slovakkias ja Eestis. 

 Projekti lõpukonverents on plaanis 2021. a suvel, kus esitletakse projekti kõiki intellektuaalseid 

väljundeid, protsessi käiku ja tulemusi ning viiakse läbi ühised arutelud rahvusvaheliste 

koolitajate ja huvigruppidega. 
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Kontaktid: 
 

  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 

Eszterházy Károly University  
https://uni-eszterhazy.hu/ 

Kuressaare Gümnaasium 
www.oesel.ee/kg 

Statny Pedagogicky Ustav 
www.statpedu.sk 

Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Käesolev publitseering kajastab ainult 
autorite seisukohti ning EK ei vastuta selles sisalduva informatsiooni kasutamise 
eest. 
 
Projekti number: 2018-1-HU01-KA201-047839 

Projektipartnerid: 


