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25 maja 2017 roku Uniwersytet w Pannonii zorganizował regionalną konferencję LELLE 

(Let Let's Learn How to Learn) w Veszprém. Podczas konferencji eksperci z Wydziału 

Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu w Pannonii przedstawili wyniki osiągnięte w projekcie. 

Uczestnicy mogli brać udział w lekcjach pilotażowych, w których mogli obserwować jak 

można rozwijać rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne i zarządzanie własnymi 

umiejętnościami w procesie uczenia się. Rita Takács, psycholog, starszy wykładowca   

ELTE-IK wygłosiła mowę plenarną, po czym nauczyciele i uczniowie szkół średnich,   

przedstawiciele firm, wykładowcy uniwersyteccy i studenci dyskutowali o znaczeniu i sto-

sowaniu tych trzech umiejętności na rynku pracy i potencjalnym rozwoju tych 

umiejętności. Złożone komentarze i opinie zostaną uwzględnione w podręczniku LELLE. 

(https://youtu.be/suWhuT3bPf4, https://youtu.be/LzIXuouxj10) 

Regionalna Konferencja w Veszprém – Maj 2017  

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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Otwarty Uniwersytet Holenderski w Heerlen (The 

Open University of the Netherlands) zorganizował 
Regionalną Konferencję LELLE 1 czerwca 2017 r. 

Temat konferencji "Nauka uczenia się: poza 
2020" przyciągnął ponad 50 uczestników z 
sektora edukacyjnego i poza edukacyjnego:    

studentów, wykładowców, pracowników 
profesjonalistów, młodych przedsiębiorców, a 

także kluczowych przedstawicieli branży.       
Konferencja regionalna miała dwa cele: po 
pierwsze, miała na celu stworzenie platformy do 

trwającego dyskursu na temat wyzwań, a także 
ogromnego potencjału w zmieniającym się ob-

szarze edukacji i globalnym miejscu pracy przyszłości, a po drugie, miała za zadanie 
zaprosić do dyskusji nad rezultatami projektu LELLE w zakresie integracji podstawowych 

umiejętności z aktualnymi programami szkolnictwa wyższego. 

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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Regionalna Konferencja w Heerlen – Czerwie 2017 

Regionalna Konferencja we Wrocławiu – Czerwiec 2017  

7 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się 

konferencja regionalna LELLE. Ponad 60 

uczestników szkół (zawodowych, liceów), 

firm związanych z kształceniem i edukacją 

wzięło udział w tym wydarzeniu. Patronat 

nad konferencją regionalną objęła prof. dr 

hab. Ewa Stańczyk-Hugiet Dziekan 

Wydziału Zarządzania, Informatyki i 

Finansów. Głównym prelegentem był prof. 

dr hab. Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS. Konferencja odbyła się w formie dwóch 

warsztatów: oddzielne warsztaty dla nauczycieli akademickich i nauczycieli reprezentujących 

inne poziomy edukacji. 
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Regionalna konferencja projektu "LELLE – 

nauczmy się jak uczyć" odbyła się w Wiedniu 
23 czerwca 2017 r. 

Około 30 uczestników wzięło udział 
wydarzeniu organizowanym przez BEST 
Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH. Większość 
uczestników (ekspertów / lektorów / 

studentów) otrzymała już informację o LELLE 
przed wydarzeniem. 
Cel i rezultaty projektu LELLE, a także rozwój 

trzech wybranych podstawowych umiejętności 
- myślenia krytycznego, rozwiązywania 

problemów i zarządzania własnym procesem uczenia się, zostały zaprezentowane na 
konferencji. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że te umiejętności powinny być wspierane, ale 
większość z nich uważa również, że "pozytywna postawa" i / lub "motywacja" mają 

kluczowe znaczenie dla znalezienia idealnego miejsca pracy. 
Ogólnie konferencja regionalna zakończyła się sukcesem, uczestnicy wykazali 

zainteresowanie wprowadzeniem LELLE KIT w praktyce. 

Regionalna Konferencja w Wiedniu – Czerwiec 2017  
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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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3-cie międzynarodowe spotkanie na Uniwersytecie 

Ekonomiczny we Wrocławiu – Czerwie 2017 

Zespół LELLE odbył naprawdę udane spotkanie         

ponadnarodowe w Polsce prowadzone przez            
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pod koniec 

czerwca. W ciągu dwóch dni, oprócz dyskusji nad  
kwestiami zarządzania, partnerzy byli zajęci pracami 
przygotowawczymi na nadchodzący letni obóz w    

sierpniu i Międzynarodową Konferencję na Węgrzech we 
wrześniu. Tymczasem LELLE KIT jest w trakcie    

kompilacji, a zespół projektowy jest podekscytowany, 
aby dzielić się nim ze wszystkimi w Kőszeg 26 września. 
Spotkanie odbyło się na terenie Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu w dość deszczowej      
pogodzie, ale nie powstrzymało nas od wspinania się na 

szczyt budynku SkyTower we Wrocławiu. 
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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 

Obuz letni – Sierpień 2017  

Kolejnym wydarzeniem LELLE będzie Obuz letni 

zorganizowany przez Uniwersytet w Pannonii 

nad jeziorem Balaton (Węgry). Celem letniego 

obozu jest umiędzynarodowienie LELLE KIT 

rozszerzające zakres utworzonego zestawu 

LELLE KIT o określone – międzynarodowe 

wymiary. Obóz letni i międzynarodowe warszt-

aty zostaną wdrożone jako "etap zamknięcia" 

Rezultatu 3 (okres nauczania i coachingu) oraz 

przygotowanie pilotażowej wersji LELLE KIT. 


