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Hírlevél 

1.Évfolyam 2. Szám 

Az Oktatói Felkészítő Tréning egyetemi ok-

tatók számára került megrendezésre. A tré-

ning célja az volt, hogy az oktatókat megis-

mertesse a problémamegoldás, kritikus 

gondolkodás és a saját tanulási folyamatok 

menedzselésének készségeivel és módszer-

tani feladatok segítségével módosíthassák és 

beleépítsék ezeket a készségeket a tantervek-

be.  

Oktatói Felkészítő Tréning 
2016. Október 

Az első félévben 53 elsőéves hallgató vett 

részt a projekt oktatási szakaszában, az 

Üzleti kommunikáció tantárgy keretében 

(egy kurzus, 5 különböző modul). A félév so-

rán a diákok készségfejlesztési és mentorá-

lási, támogatást kaptak, valamint a „tanulási 

portfóliójuk” által nyomon követhették saját 

fejlődésüket.  

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 

Készségfelmérés és készségfejlesztés a Pan-
non Egyetem Gazdaságtudományi Karán  – 
2016. November 
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Transznacionális találkozó az Open University 
Heerleni Kampuszán – 2017. Február  

A Lelle partnerek második transznacionális 

találkozója Hollandiában került megren-

dezésre, melynek az egyik projektpartner, az 

Open University adott otthont. A két napos 

találkozó alatt a partnerek megvitatták a 

hallgatók profilalkotó és készségfejlesztési 

eredményeit, továbbá összehasonlították a 

magyar és lengyel próbaidőszakot. A részt-

vevők a tréningekkel és tananyagokkal 

kapcsolatos visszajelzések alapján 

megállapodtak a fejlődési irányokról és az 

eredmények beépítésének módjáról a majda-

ni Lelle Kit oktatási csomagba. A találkozón 

sor került a projekt következő feladatainak 

megbeszélésére is, úgy, mint regionális kon-

ferenciák, nyári tábor és nemzetközi konfer-

enciák szervezése.  

Hírlevél 

1. Évfolyam 2. Szám 

A második félévben 66 hallgató töltötte ki 

a készségfelmérési kérdőívet. Jelenleg 

ezek a diákok 3 kurzus (Felelősségvállalás 

üzleti aspektusai, Hotel menedzsment, 

Utazási Iroda menedzsment) keretein belül 

fejlesztik a problémamegoldó és kritikus 

gondolkodás készségüket. Mindezek mel-

lett a hallgatók az egyéni coaching alkal-

mak keretében visszajelzéseket kapnak, 

amelyek segítik őket a tanulási folyama-

taik fejlesztésében.   

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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A Lelle projektet bemutató prezentációra 2017. március 16-án került sor kutatók, profesz-

szorok és tanárok számára az Open University-n, Hollandiában. 

OUNL Kutatási Nap – 2017. Március 

LELLE, a 7. Éves Tanulási Világtalálkozón - 2017. Norvégia 

A Lelle projektben résztvevő partnerek egy 8 oldalas cikk és egy workshop előadás kere-

tében prezentálják a projekt eddigi eredményeit a 2017-es Tanulási Világtalálkozón, amely 

június 6 és 10. között kerül megrendezésre Kristiansandban, Norvégiában. Az idei év 

témája, az “Okos Egyetemek”, kiváló lehetőséget biztosít a szakembereknek, kutatóknak, 

tudósoknak, szakértőknek, hogy megvitassák az oktatás és a tanulás jövőjét. A LELLE pro-

jekt partnerek ismertetni fogják a projekt eredményeit a következő témakörökben: ké-

szséghiány a frissdiplomások körében, valamint a három fő készség – problémamegoldás, 

kritikus gondolkodás, és saját tanulási folyamatok menedzselése – fejlesztésének módjai.  

Hírlevél 

1. Évfolyam 2. 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 
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Hírlevél 

1. Évfolyam 2. 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 

Regionális Konferenciák – 2017. Május/Június 

A következő Lelle események a regionális konferenci-

ák, amelyek Magyarországon (Veszprémben), Len-

gyelországban (Wroclawban), Hollandiában 

(Heerlenben) és Ausztriában (Bécsben) kerülnek meg-

rendezésre. A konferenciák fő célja, hogy bemutassák 

a projekt eredményeit. Az előzetes konferenciaprog-

ram tervezetében plenáris ülés, mintaórák és 

workshopok szerepelnek. Minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk!   

Konferenciák időpontjai: 

Veszprém: Május 25. 

Wroclaw: Június 7. 

Heerlen: Június 1. 

Bécs: Június 23. 


