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Hírlevél 

1. Évfolyam 3. Szám 

2017. május 25-én, a Pannon Egyetemen került megrendezésre a LELLE (Let's Learn How 

to Learn) projekt keretében a veszprémi regionális konferencia, melynek során a Pannon 

Egyetem Gazdaságtudományi Karának szakértői bemutatták a projektben elért          

eredményeket. A jelenlévők bemutató órákon vehettek részt, melyeken megfigyelhették, 

hogyan lehetséges a projektben vizsgált 3 fő készség – a problémamegoldás, a saját     

tanulási út menedzselése és a kritikus gondolkodás - fejlesztése. Takács Rita,            

pszichológus, az ELTE-IK adjunktusának plenáris előadása után középiskolai oktatók és 

hallgatók, vállalatok képviselői, egyetemi oktatók és hallgatók vitatták meg ezen három 

készség jelentőségét és alkalmazhatóságát a munkaerőpiacon, valamint e készségek     

potenciális fejlesztését. Az összegyűjtött megjegyzések és visszajelzések a LELLE          

Kézikönyv összeállítását segítik elő. 

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

Regionális konferencia Veszprémben – 2017. május  

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. 

 

Projekt száma: 2015-1-HU01-KA203-013619 
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Hírlevél 

1. Évfolyam 3. Szám 

Az Open University of the Netherlands, Heerlen 

2017. június 1-jén rendezte meg a LELLE         
regionális konferenciát. 

A "Tanuljunk tanulni: 2020 után" konferencia 
témája több mint 50 résztvevőt vonzott mind az 
oktatási, mind a nem oktatási ágazatokból:     

diákok, oktatók, gyakorló szakemberek, fiatal  
vállalkozók és az ipar kulcsszereplői vettek részt 

a rendezvényen. A regionális konferencia kettős 
célt szolgált: egyrészt platformot biztosított a 
kihívásokkal kapcsolatos eszmecseréhez,        

valamint hangsúlyozta a változó oktatási 
környezetben és a jövő globális munkahelyében 

rejlő hatalmas lehetőségeket, másrészt pedig visszajelzést várt a LELLE projekt kutatási 
tevékenységeinek eredményeit illetően az alapvető készségek beépítéséről a jelenlegi 
felsőoktatási tananyagokba. 

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. 

 

Projekt száma: 2015-1-HU01-KA203-013619 

Regionális konferencia Heerlenben – 2017. június 

Regionális konferencia Wroclawban – 2017. június  

A Wroclawi Közgazdaságtudományi   

Egyetem 2017. június 7-én tartotta a  

LELLE regionális konferenciát. Több mint 

60 középiskola, képzési és oktatási      

vállalat, egyetem vett részt az            

eseményen. A regionális konferencia   

védnöke prof. Ewa Stanczyk-Hugiet, a  

Menedzsment, Információs Rendszerek és 

Pénzügyek Kar dékánja volt, és a      

meghívott előadó prof. Dariusz Doliński, 

az SWPS Egyetemről. A konferencia kettős műhely formátumban került megrendezésre:   

különböző műhelyek várták az akadémikusokat és az oktatás különböző szintjeit képviselő 

oktatókat. 
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A "LELLE - Tanulj meg tanulni!" Projekt      

regionális konferenciáját 2017. június 23-án 

Bécsben tartották. 

Körülbelül 30 résztvevő jelentkezett a BEST 

Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH meghívására, amely 

az eseményt rendezte. A résztvevők többsége 
(szakértők/oktatók/hallgatók) már az       
esemény előtt tájékoztatást kapott a LELLE 

projektről. 

A konferencia keretében bemutatták a LELLE 
projekt célját és eredményeit, valamint a   

három kiválasztott alapvető készség - kritikus 
gondolkodás, problémamegoldás és a saját tanulási út menedzselése - fejlesztését. Minden 
résztvevő egyetértett abban, hogy ezeket a készségeket támogatni kell, de a legtöbbjük 

úgy gondolta, hogy a "pozitív hozzáállás" és / vagy a "motiváció" létfontosságú a tökéletes 

munka megtalálásához. 

A regionális konferencia összességében sikeres volt, a résztvevők érdeklődést tanúsítottak 

a LELLE KIT bevezetése iránt.  

Regionális konferencia Bécsben – 2017. június 

Hírlevél 

1. Évfolyam 3. Szám 

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. 

 

Projekt száma: 2015-1-HU01-KA203-013619 

3rd nemzetközi projekttalálkozó a Wrocław University of 

Economics szervezésében – 2017. június 

Június végén a LELLE csapata sikeres nemzetközi    

projekttalálkozót tartott Lengyelországban a Wroclaw 
University of Economics szervezésében. A két nap     

során a menedzsment kérdések megvitatásán túl, a 
partnerek a közelgő augusztusi nyári tábor és a     
szeptemberi nemzetközi konferencia előkészítő      

munkálataival voltak elfoglalva. Mindeközben a LELLE 
Kit elkészítése folyamatban van és a projektcsapat    

izgatottan várja, hogy mindezt másokkal is megossza 
Kőszegen, szeptember 26-án. A találkozó meglehetősen 
esős időben zajlott, de ez nem tántorította el a         

résztvevőket attól, hogy felmenjenek a Wrocław Sky 

Tower tetejére és megnézzék a város látképét. 
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Hírlevél 

1. Évfolyam 3. Szám 

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 

Nyári tábor – 2017. augusztus 

A következő LELLE rendezvény a Pannon   

Egyetem által szervezett nyári tábor lesz a    

Balatonon. A nyári tábor célja a LELLE Kit 

nemzetköziesítése, valamint a megalkotott  

LELLE Kit feladatkörének meghatározott     

nemzetközi/transznacionális dimenziókkal     

történő kiterjesztése. A nyári tábor és a     

nemzetközi műhelyek a 3. output (tanítási és 

coaching időszak) "záró akkordjaként", valamint 

a LELLE Kit kísérleti változatának elkészítése 

céljából kerül megrendezésre. 


