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Az “ECVET az üzleti életben” kézikönyv, melyet a 

konzorcium 2017 elején fejezett be, a 978-3-200-04877-5 

ISBN számot kapta. A kézikönyv 9 fejezetben tárgyalja az 

ECVET és az egyéb európai átláthatósági eszközöknek a 

cégek modern HR folyamataiba való beágyazását. A 

partnerországok szakértői közel 8 hónapot dolgoztak a 

kézikönyv kidolgozásán, melyben érintették a legfőbb HR 

folyamatokat, beleértve a HR tervezést, kiválasztást, 

toborzást, motivációt, fejlesztést, a munkavállalók 

megtartását, menedzsment és vezetésfejlesztési 

ismereteket a cégeknél. A kézikönyv az elméleti háttér 

mellett gyakorlati példákkal is illusztrálja az ECVET és 

egyéb eszközök használatát. A kézikönyv a partnerek 

nyelvein (DE, ES, IT, SI HU) és angolul érhető el. Az 

ingyenes példányért, kérjük lépjen kapcsolatba a 

megfelelő projektpartnerrel, vagy látogasson el 

weboldalunkra, ahol ingyenesen letölthető az anyag.  
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A kézikönyv befejezéséhez és a képzési anyag 

elkészítéséhez szükség volt egy pótlólagos találkozó 

beiktatására, melyre 2016 októberében, Berlinben került 

sor. Ezen túl, a beütemezett harmadik találkozót is 

megtartotta a konzorcium  Bilbaoban, 2017 márciusában. 

Ennek célja a képzési tanmenet befejezése és a pilot 

képzések megtervezése volt.   
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A kutatási eredmények és az elkészült kézikönyv alapján a 

projektpartnerek kidolgoztak egy 2 napos képzési anyagot 

HR szakemberek, menedzserek stb. számára az ECVET és 

egyéb európai átláthatósági eszközök mindennapos 

használatával kapcsolatban. A tréninganyagot a 

partnerországok mindegyikében tesztelni fogják 2017 

májusában. A tesztelés és esetleges módosítások után a 

tanmenet és a tananyag elérhető lesz a projekt honlapján 

az összes partner nyelvén.  
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A projekt utolsó hónapjaiban a partnerek elsősorban a 

tesztképzéseken és a képzési anyag befejezésén 

dolgoznak majd. Előre láthatóan 2017 szeptemberében 

kerül majd sor a záró konferenciára, ahol a partnerek 

bemutatják a projekt eredményeit, és konkrét cselekvési 

tervet készítenek ezek jövőbeli használatára vonatkozóan. 

Amennyiben érdekli a képzés, vagy szeretne többet 

megtudni az „ECVET az üzleti életben” című projektről, 

kérjük látogasson el a projekt honlapjára, 

www.ecvetgoesbusiness.eu, vagy kövessen minket a 

Facebookon www.facebook.com/ecvetgoesbusiness

 


