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Hírlevél 

1. Évfolyam 4. Szám 

Veszprémben került megrendezésre a 

Lelle partnerek negyedik nemzetközi                  

projekttalálkozója, amelynek a vezető 

partner, a Pannon Egyetem adott        

otthont. A két  napos találkozó alatt a 

partnerek megvitatták a nemzetközi 

k o n f e r e n c i a  t a p a s z t a l a t a i t ,  a            

konferencián kapott visszajelzéseket, 

illetve a projekt lezárásáig hátra lévő  

teendőket. Megvitatták, hogy a         

nemzetközi konferencia a résztvevői   

kiemelten fontosnak tartották a        

projektben vizsgált 3 fő készség – a 

problémamegoldás, a saját tanulási út 

menedzselése és a kritikus gondolkodás 

– tantervbe való beépítését, a készségek 

célirányos fejlesztését. A találkozón    

továbbá nagy hangsúlyt fektettek a projekt fenntarthatóságára, az eredmények 

disszeminálására és beépítésére a projektben részt vevő egyetemek mindennapi         

gyakorlatába. 

Nemzetközi projekttalálkozó a Pannon Egyetem veszprémi  
kampuszán – 2017. október   

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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Az Erasmus+ projekt keretében a LELLE 

(Tanuljunk meg tanulni!) Nemzetközi 
Konferencia 2017. szeptember 26-án 

Kőszegen, Magyarországon került 
megrendezésre. A konferencia célja volt, 
hogy a projekt  eredményeit és következ-

tetéseit terjessze, valamint gyakorlati 
tapasztalatokat mutasson, ezáltal        

lehetővé tegye az érintettek számára 
LELLE Kézikönyv alkalmazását. 
 

A projektmenedzser megnyitója után a 
oktatási szakértők bemutatták a projekt 

három fő szakaszát, melynek középpont-
jában a krit ikus gondolkodás,           
problémamegoldás és a saját tanulási  

folyamatok menedzselése készségek 
állnak. A délelőtti szekcióban a résztvevők két meghívott professzor előadását hallgathatták 

meg: Dr. Szentgyörgyi Szilárd bemutatta a közép-és felsőoktatás közötti képességbeli 
hiányosságokat a hallgatók és oktatók szempontjából egyaránt, amíg Dr. Candy Fresacher 

interaktív beszéd keretében felhívta a figyelmet az úgynevezett ’puha’ készségek (soft 
skills) 21. századbeli fontosságára. 
 

A délutáni szekcióban lehetőség nyílt azokat a fealdatokat kipróbálni, amelyeket a           
projektben a hallgatókkal alkalmaztak az oktatók. A két párhuzamosan zajló interaktív nyílt 

óra alatt a résztvevőket bevonták a hotel menedzsment és üzleti etika területén            
problémamegoldást és kritikus gondolkodásmódot alkalmazandó feladatokba. Ezt követően 
egy fórum keretében reflektálhattak a jelen lévők a projekt eredményeire. A LELLE           

Kézikönyv, mint a projekt kézzelfogható terméke, ugyancsak bemutatásra került, amely  
hamarosan az érintettek számára is elérhetővé válik és alkalmazhatják oktatási/képzési 

tevékenységük során. A konferencia végén kihangsúlyozták, hogy a projekt eredményei és a 
próbatanítási tapasztalatok alapján az oktatók képzése több képző bevonásával fog történni 
és a diákok készségeinek fejlesztési módszereit több tananyagban fogják alkalmazni.  

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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A LELLE Kézikönyv egy lépésről lépésre felvázolt rugalmas módszertant kínál, melynek 

segítségével a tanulási készséget erősíthetjük a kritikus gondolkodás, problémamegoldás, 
valamint a saját tanulási folyamatok menedzselése alapkészségek fejlesztésén keresztül. 

Ezen készségek megléte – a vonatkozó szakirodalom és európai országokban végzett 
kutatások szerint – kritikus a munkaerőpiacra való belépés során. A módszertant úgy    
dolgozták ki, hogy a foglalkozások és a feladatok könnyedén beilleszthetők legyenek a 

meglévő tantervekbe, így a diákok mire munkába állnak már felkészülhetnek a munka 
világának kihívásaira. 

Figyelmébe ajánljuk a LELLE Kézikönyv tanulmányozását, mely tanulási és tanítási      
módszertan eszköztárat tartalmaz. Az egyes modulokat külön-külön is fel lehet használni, 
így nem kell mindet alkalmazni, csak amelyek Önt is érdeklik. 

A Kézikönyv tartalmaz egy profilozó eszközt, amelynek segítségével a hallgatók 3 említett 
készségét tudjuk felmérni a kurzus megkezdése előtt, majd a kurzus végeztével. A tréning 

anyag a tesztelt foglalkozásokkal, feladatokkal és űrlapokkal együtt ugyancsak elérhető a 
Kézikönyvben. A tanulási készségek fejlesztésének tantervbe történő beépítését egy       
részletes alkalmazási folyamat leírása segíti. A LELLE Kézikönyv moduljainak tesztelése a 

kollégák és a diákok valódi tapasztalata alapján történt. Ha érdekli a kidolgozott         
dokumentum, kérjük, tekintse meg a kutatásokról és az eredményekről szóló jelentéseket, 

és a felhasznált forrásokat és szakirodalmat. 

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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Projekt partnerek 

Pannon Egyetem 

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 

Európa Konzorcium Regionális            

Fejlesztési Nonprofit Kft. 

www.europaconsortium.eu 

Elérhetőségek: 

 

  Web: lelle.gtk.uni-pannon.hu 

   Facebook: www.facebook.com/lelleproject 

   LinkedIn: www.linkedin.com/groups/8537515 

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


