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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

  

LELLE – TANULJUNK MEG TANULNI! – A TUDATOSSÁG JAVÍTÁSA, ÉS INNOVATÍV 

MEGOLDÁSOK BIZTOSÍTÁSA A TANULÁSI KÉSZSÉGEK OKTATÁSÁNAK A MEGLÉVŐ 

FELSŐOKTATÁSI TANANYAGOKBA TÖRTÉNŐ INTEGRÁCIÓJÁRA 

 

 

Az Európai Bizottság által meghirdetett ERASMUS+ Program keretében 2015-ben „LELLE – 

Tanuljunk meg tanulni! – A tudatosság javítása és innovatív megoldások biztosítása a tanulási 

készségek oktatásának a meglévő felsőoktatási tananyagokba történő integrációjára” címmel 

nyert pályázati támogatást a Pannon Egyetem vezette konzorcium. Az Európai Unió 302.664,- 

euró összegű támogatást nyújt a 2015. szeptember 1-jén elindult 2015-1-HU01-KA203-013619 

azonosító számú projekthez, amelynek tervezett befejezési dátuma 2017. október 31. A Pannon 

Egyetem által vezetett stratégiai partnerség projekt megvalósításában az Európa Konzorcium 

Regionális Fejlesztési Nonprofit Kft., a BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH (Ausztria), az Open University of the Netherlands (Hollandia) és a 

Wrocław University of Economics (Lengyelország) vesznek részt. 

 

Projekt összefoglaló 

A projektet kezdeményező, valamint a partneregyetemeknek az az átfogó célja, hogy 

versenyképesebbé váljanak a nemzeti és nemzetközi felsőoktatási térben. Ez a cél kiemelkedő 

minőségű és vonzó képzéskínálat révén érhető el, valamint a sikeresen elhelyezkedett frissen végzett 

diplomások számával mérhető. A tantervbe beépített hiányzó tanulási készségek tanításával a 

felsőoktatási intézmények felkészítik a hallgatóikat a munkaerőpiacra, továbbá lehetővé teszik 

számukra, hogy jó munkaerővé váljanak, és ne okozzon gondot a munkahelyükön kijelölt, sokszor 

újszerű feladatok hatékony elvégzése. Mindez a helyi és regionális vállalkozások versenyképességét 

fokozza, a nemzetgazdaság növekedéséhez vezet és hosszútávon egy versenyképesebb Európát fog 

eredményezni. 

 

Eddigi tevékenységek 

A LELLE Glosszárium a 2015. december 14-15-én megrendezett nagykanizsai projektindító (Kick-off) 

találkozó eredménye, ahol 5 partner ült össze 4 különböző országból, hogy megvitassák a 

projektfolyamat főbb lépéseit. 

A konzorciumi tagok három kiemelkedően fontos tanulási készséget határoztak meg, melyek 

elengedhetetlenek a végzős hallgatók eredményes elhelyezkedéséhez a munkaerőpiacon. A projekt 
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középpontjába így a következő tanulási készségek kerültek: a tanulási út menedzselése, a kritikus 

gondolkodás és a problémamegoldás. 

 

Kétlépcsős kutatás: 

1. Insight card: adatbázis gyűjtemény, mely magába foglal nem-oktatási, oktatási és képző 

szervezeti kapcsolatokat világszerte. 

2. 73 mélyinterjú készült nemzetközi szinten megadott kutatási terv alapján, melynek célja, hogy 

minél több jó gyakorlatot gyűjtsön elmélyítve a három meghatározó tanulási készséget. 

 

A projekt innovatív sajátossága 

A projekt innovatív karakterét három pontban foglalhatjuk össze: 

 

- elsőként kidolgozásra kerül a felsőfokú tanulmányaikat megkezdő diákok tanulási készségeit 

felmérő szűrő, 

- másodszor konzorciumba tartozó egyetemek már meglevő tantervébe beépítjük a tanulási 

készségek fejlesztési moduljait, 

- harmadrészt a partnerek egy olyan tanulás-módszertani eszközöket tartalmazó, használatra 

kész csomagot, úgynevezett LELLE KIT-et állítanak össze, amelyet bárhol Európában 

alkalmazni lehet. 

 

 

További információk 

Dr. Fehérvölgyi Beáta  

projektmenedzser 
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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 


