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Op 25 mei 2017 organiseerde de universiteit van Pannonia de regionale LELLE (Lets Learn 

Learn to Learn) conferentie in Veszprém.  Tijdens de conferentie presenteerden experts 

van de Faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Universiteit van Pannonia de in het 

project behaalde resultaten. Deelnemers waren ook in staat om deel te nemen aan      

proeflessen, waar ze kunnen observeren hoe probleemoplossing, kritisch denken en het 

beheer van de eigen leerprocesvaardigheden van de studenten kunnen worden ontwikkeld. 

Rita Takács, een psycholoog, senior lector van ELTE-IK hield haar plenaire speech, waarna 

docenten van middelbare scholen en leerlingen, bedrijfsvertegenwoordigers, universitair 

docenten en studenten de relevantie en toepasbaarheid van deze drie vaardigheden op de 

arbeidsmarkt en de mogelijke ontwikkeling hebben besproken. De verzamelde opmerk-

ingen en feedback dragen bij aan de ontwikkeling van het LELLE handboek. 

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

Regionale conferentie in Veszprém – mei 2017  
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Op 1 juni 2017 heeft de Open Universiteit van 

Nederland in Heerlen de regionale conferentie van 
LELLE gehouden. Het conferentie thema 'Learning 

to Learning: Beyond 2020' trok meer dan 50 
deelnemers uit zowel de educatieve als de      
niet-educatieve sectoren: studenten, docenten, 

werkende professionals, jonge ondernemers, 
evenals belangrijke industrie spelers. De          

regionale conferentie had een tweeledig doel: ten 
eerste was het bedoeld om een platform te 
bieden voor de voortdurende discussie over de 

uitdagingen, evenals het enorme potentieel in het 
veranderende onderwijslandschap en de     

wereldwijde werkplek van de toekomst, en ten tweede hoopte het feedback te krijgen over 
de bevindingen van de LELLE-projectonderzoeksactiviteiten over integratie van     

kernvaardigheden in de huidige curricula van het hoger onderwijs. . 
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Regionale conferentie in Heerlen – juni 2017  

Regionale conferentie in Wroclaw – juni 2017   

De Wroclaw University of Economics, 

heeft de regionale LELLE-conferentie 

gehouden op 7 juni 2017. Meer dan 60 

deelnemers uit scholen (beroeps- en 

middelbare scholen), bedrijven die zich 

bezighouden met opleiding en onderwijs, 

hebben de conferentie bijgewoond. De 

mecenaat van de regionale conferentie 

was prof. Ewa Stanczyk-Hugiet, decaan 

van de faculteit  management, 

informatiesystemen en financiën en de keynote spreker prof. Dariusz Doliński van de SWPS 

Universiteit. De conferentie vond plaats in het formaat van een dubbele workshop: aparte 

workshops voor academici en docenten die verschillende opleidingsniveaus 

vertegenwoordigen.  
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De regionale conferentie van het LELLE-

project ‘Laten we leren hoe te leren! ‘vond 

plaats in Wenen op 23 juni 2017. 

Ongeveer 30 deelnemers namen deel naar 

aanleiding van de uitnodiging van BEST 

Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH die het evenement 

hoste. De meerderheid van de deelnemers 

(experts/docenten/studenten) had al voor het 

evenement informatie over LELLE ontvangen. 

Het doel en de output van het LELLE project 

werden gepresenteerd op de conferentie, evenals de ontwikkeling van de drie 

geselecteerde kernvaardigheden – kritisch denken, probleem oplossing en het beheersen 

van het eigen leerproces. Alle deelnemers waren het erover eens dat die vaardigheden 

zouden moeten worden ondersteund, maar de meeste van hen dachten ook dat ‘positieve 

houding en/of ‘motivatie’ cruciaal zijn voor het vinden van een perfecte baan. 

Over het algemeen was de regionale conferentie een succes, de deelnemers hadden 

interesse in het introduceren van de LELLE KIT in de praktijk.  

Regionale conferentie in Wenen – juni 2017  
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3e Transnationale bijeenkomst aan de Wrocław          

University of Economics – juni 2017  

Het LELLE-team heeft eind juni een echt succesvolle 

transnationale bijeenkomst in Polen gehouden, die door 
de Wrocław Economische Universiteit werd            

georganiseerd. Gedurende de twee dagen, met 
u i t z o n d e r i n g  v a n  d e  d i s c u s s i e  o v e r                        
managementkwesties, waren de partners bezig met de 

voorbereidende werkzaamheden voor het komende 
zomerkamp in augustus en de internationale conferen-

tie in Hongarije in september. Ondertussen is de LELLE 
Kit in het proces van compilatie en projectteam is 
enthousiast om het op 26 september met iedereen in 

Kőszeg te delen. De vergadering vond plaats op de 
Wrocław University of Economics op een nogal          

regenachtige dag, maar het verhinderde ons niet op om naar de top van Wrocław Sky  

Tower te klimmen om de grote foto te zien.   
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Project partners 

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. 

Contactgegevens: 

 

  Web: lelle.gtk.uni-pannon.hu 

   Facebook: www.facebook.com/lelleproject 

   LinkedIn: www.linkedin.com/groups/8537515 

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

Zomerkamp - 2017 augustus   

Het volgende LELLE-evenement is het      

zomerkamp georganiseerd door de universiteit 

van Pannonia aan het Balatonmeer (Hongarije). 

Het doel van het zomerkamp is het               

internationaliseren van de LELLE KIT, waarbij 

de omvang van de gecreëerde LELLE KIT wordt 

uitgebreid met geïdentificeerde internationale/

transnationale dimensies. Het zomerkamp en de 

i n t e r n a t i o n a l e  w o r k sh ops  w o r de n          

geïmplementeerd als de 'sluitstap' van Output 3 

(les- en coaching periode) en de voorbereiding 

van de pilot versie van de LELLE KIT.  


