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Szkolenie dla nauczycieli zostało            

zaprojektowane dla wykładowców             

uniwersyteckich w celu uzyskania metodologii 

trzech umiejętności. Celem szkolenia było 

umożliwienie wdrożenia budowy umiejętności 

rozwiązywania problemów, myślenia 

krytycznego i zarządzania własnym procesem 

uczenia się w obowiązujących programach 

nauczania . 

Szkolenie dla nauczycieli – październik 2016  

W pierwszym semestrze wzięło udział 53 studentów 

pierwszego roku. Tematem była komunikacja 

biznesowa (jeden kurs, ale 5 różnych modułów). 

Podczas semestru, coaching i mentoring były ofero-

wane studentom. Mieli także możliwość śledzenia 

własnego "portfolio naukowego" i otrzymywali infor-

macje zwrotne dotyczące ich rozwoju. 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej.  Niniejsza publikacja  odzwierciedla  wyłącznie 

stanowisko autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za 

umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 
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Spotkanie ponadnarodowe w Open University 

Heerlen Campus – Luty 2017 

Partnerzy Lelle odbyli swoje drugie 

międzynarodowe spotkanie w Holandii     

prowadzone przez jednego z partnerów w  

projekcie - Open University. W ciągu dwóch 

dni oprócz wielu spraw projektowych        

partnerzy omawiali częściowe wyniki pomiaru 

umiejętności studentów oraz porównali 

podobieństwa i różnice w okresie pilotażu  

podnoszenia umiejętności studentów na 

Węgrzech i w Polsce. Na podstawie informacji 

zwrotnych dotyczących trenerów i materiałów 

szkoleniowych uzgodniono sposób           

opracowania i wdrożenia tych pomysłów w 

Lelle Kit. Omówiono także przyszłe kwestie, takie jak organizacja konferencji regionalnych, 

obozu letniego i międzynarodowej konferencji.   
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W drugim semestrze 66 studentów wzięło 

udział w części badającej ich umiejętności. 

Obecnie uczestniczą w 3 kursach 

(aspektów biznesowych odpowiedzialności, 

zarządzania hotelem, zarządzania  

agencjami podróży), gdzie ich 

umiejętności rozwiązywania problemów, 

krytycznego myślenia były rozwijane wraz 

z dostępem do coachingu. Wszystko to 

pomaga doskonalić ich zarządzanie      

procesem nauczania oraz umożliwia    

przekazywanie i otrzymywanie informacji 

zwrotnych .  

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej.  Niniejsza publikacja  odzwierciedla  wyłącznie 

stanowisko autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za 

umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 
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Projekt LELLE został przedstawiony holenderskim naukowcom 16 marca 2017 r.,        

wydarzenie to miało miejsce w Open University of Netherland.  

Dzień Badań OUNL -  Marzec 2017  

LELLE na 7 dorocznym światowym szczycie edukacyjnym 2017 w 
Norwegii 

Zespół projektu LELLE (Let's Learn how to learn) złoży pełny 8-stronicowy artykuł naukowy 

na najbliższy Światowy Szczyt Edukacyjny 2017, który będzie miał miejsce 6 czerwca do 10 

czerwca w Kristiansand w Norwegii. Tegoroczny temat "Inteligentnych Uczelni" stanowi  

doskonałą platformę dla naukowców, uczonych, praktyków i ekspertów z różnych dziedzin, 

aby rozpocząć bogaty dyskurs na temat przyszłości kształcenia i edukacji. Zespół LELLE 

zaprezentuje i omówi swoje ustalenia dotyczące trzech podstawowych umiejętności, których 

będą musieli posiadać absolwenci pracujący w firmach przyszłości. 
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Partnerzy 

University of Pannonia 

www.uni-pannon.hu 

The Open University  

of Netherlands 

www.ou.nl 

BEST Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH 

www.best.at 

Wrocłav University of 

Economics 

www.ue.wroc.pl 

Europa Consortium Regional 

Development Non-profit Ltd. 

Informacje kontaktowe: 

 

  Web: lelle.gtk.uni-pannon.hu 

   Facebook: www.facebook.com/lelleproject 

   LinkedIn: www.linkedin.com/groups/8537515 

   E-mail: lelle@gtk.uni-pannon.hu 

Konferencje regionalne – maj / czerwiec 2017  

The next LELLE events will be the regional conferences 

organized in Hungary (Veszprém), Poland (Wroclaw), 

The Netherlands (Heerlen) and Austria (Vienna). The 

main goal of the conferences is to introduce the      

results and achievements of the project. The         

preliminary conference program includes a plenary 

session, sample lessons and workshops. All interested 

are welcome! 

 

Daty konferencji: 

Veszprém: 25 maja 

Wroclaw: 7 czerwca 

Heerlen: 1 czerwca 

Vienna: 23 czerwca 


