
 

Hírlevél 

1.Évfolyam 1. Szám 

A projekt kitalálóinak csakúgy, mint a partneregyetemeknek az az átfogó célja, 

hogy versenyképesebbé váljanak. Ez a cél jó minőségű és vonzó képzéskínálat ré-
vén érhető el, valamint sikeresen elhelyezkedett frissen végzett diplomások számá-

val mérhető. A tantervbe beépített hiányzó tanulási készségek tanításával a felsőok-
tatási intézmények felkészítik a hallgatóikat a munkaerőpiacra, továbbá lehetővé te-

szik  számukra, hogy jó  munkaerővé váljanak, és ne okozzon gondot a  munka-
helyükön kijelölt feladatok hatékony elvégzése. Mindez a helyi és regionális vállalko-

zások versenyképességét fokozza, a nemzetgazdaság növekedéséhez vezet és 
hosszútávon egy versenyképesebb Európát fog eredményezni. 

Projekt összefoglaló 

Eddigi tevékenységek 

A LELLE Szójegyzék a 2015. december 14-15-én megrendezett nagykanizsai      

Kick-off (projektindító) találkozó eredménye, ahol 5 partner ült össze 4 különböző 
országból, hogy megvitassák a projektfolyamat főbb lépéseit. 

 
Három kiemelkedően fontos tanulási készség került meghatározásra, melyek elen-

gedhetetlenek a végzős hallgatók eredményes elhelyezkedéséhez a munkaerőpia-
con, úgy, mint a tanulási út menedzselése, a kritikus gondolkodás és a probléma-

megoldás. 
 

Kétlépcsős kutatás:  
1. Insight card: adatbázis gyűjtemény, mely magába foglal nem-oktatási, oktatá-

si és képző szervezeti kapcsolatokat világszerte. 
2. 73 mélyinterjú készült nemzetközi szinten megadott kutatási terv alapján, 

melynek célja, hogy minél több jó gyakorlatot gyűjtsön elmélyítve a három 
meghatározó tanulási készséget. 

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. 
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Hírlevél 

1. Évfolyam 1. Szám 

A projekt három innovatív sajátossággal bír: elsőként a felsőfokú tanulmányaikat 

megkezdő diákok tanulási készségeit felmérő szűrő kidolgozása. Másodszor a tanulá-
si készségek fejlesztési moduljainak a felsőoktatási intézmények már meglévő tan-

tervébe történő beültetése. És harmadszor egy különféle eszközöket tartalmazó 
használatra kész csomag, úgynevezett LELLE KIT megalkotása, amelyet bárhol Euró-

pában alkalmazni lehet.  

A projekt innovatív sajátossága 
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