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Az ECVET goes Business (ECVET az Üzleti életben) projekt célja, hogy olyan megközelítést dolgozzon ki, amely 
az ECVET (európai szakoktatási és képzési kredit-átviteli rendszer) és az európai átláthatósági eszközök 
számára a vállalatok tipikus humánerőforrás-folyamataival foglalkozik, olyan anyagokat és információkat 
biztosítva, amelyek HR szakemberek, üzletvezetők, üzletemberek és munkavállalók számára megfelelő 
formában és nyelvezettel  nyújtanak segítséget. 

 

Képzés HR szakembereknek  

A HR menedzsment kézikönyv kiadása után a 
projektcsapat úgy döntött, hogy elkészíti a HR 
szakemberek részére egy képzési tananyagot. A korábbi 
kutatási tanulmány alapján, és a kézikönyv felépítését 
követve, a megvalósuló képzési program lehetővé teszi a 
HR szakemberek számára, hogy megismerkedjenek az EU 
átláthatósági eszközeivel, és feltárják azokat a hatékony 
módszereket, amelyek segítségével ezeket az eszközöket 
napi munkájuk során alkalmazhatják. A hálózat kibővítése 
és a bevált gyakorlatok cseréjének lehetősége még egy 
előnye a képzésben való részvételnek. 

A tantervet már minden partnerországban tesztelték, és 
nagyon pozitív visszajelzést kapott a módszertan, a 
minőség és a tartalom tekintetében. A projektcsapat azt 
is megtudta, hogy a célcsoportnak a vártnál is kevesebb 
ideje van, ezért döntés született arról, hogy a tanfolyam 
rugalmasabb modulokba kerüljön. 

Záró projekttalálkozó 

2017. október elején az ECVET goes Business partnerei az 
ausztriai Grazban tartották a záró projekttalálkozót.  
Megvitatták a tesztképzés eredményeit és értékelését 
valamint felkészültek a közelgő zárókonferenciára. 
További hangsúlyt fektettek a disszeminációs 
tevékenységekre, valamint a fenntarthatósággal és a 
projekt jövőbeli felhasználásával kapcsolatos projekt 
stratégiákra. Továbbá a partnerek kérdéseket tehettek fel 
a zárójelentéssel kapcsolatosan.  

Zárókonferencia Ausztriában  

A projekt zárókonferenciájára 2017. október 6-án került 
sor Grazban, Ausztriában. A bevezetés és üdvözlés után 
Emina Kofrc, egy integrációs kérdésekkel és kompetencia 

elismertetéssel foglalkozó helyi intézmény, a "Zebra" 
szervezet képviseletében bemutatta intézményük 
munkáját. Ezután az ECVET goes Business projekt 3 
képviselője mutatatta be a projekt tevékenységét és a 
létrehozott szellemi termékeket a hallgatóságnak a HR-n 
belüli kihívások megoldásaként. Rövid szünet után a 
közönség Petra Steiner, a második meghívott főelőadő 
előadását hallgathatta meg, aki az "Osztrák 
Továbbképzési Akadémián" (wba) dolgozik. Ezután a 
konferencia vendégeit arra kérték, hogy aktívan vegyenek 
részt egy nyílt vitában. Három különböző asztalnál gyűltek 
össze a résztvevők, amelyek mindegyike az ECVET és az 
EU átláthatósági eszközeinek egy-egy aspektusára 
összpontosított. A résztvevők szabadon mozoghattak a 
különböző helyszínek között és vitathatták meg az őket 
leginkább érdeklő kérdéseket.. Végül a megbeszélések 
eredményeit és fő észrevételeit a projektcsapat tagjai 
összegezték.  

Mik a következő lépések? 

Noha az ECVET goes Business projekt a végéhez 
közeledik, a disszeminációs tevékenységek folytatódnak 
minden partnerországban. Még hosszú utat kell 
megtenni, amíg az európai átláthatósági eszközöket 
természetesen használják a vállalatok és a HR 
szakemberek, de az ECVET goes Business projekt magas 
színvonalú forrásokat biztosít ehhez, amelyek szabadon 
felhasználhatók egész Európában. Reméljük, hogy 
erőfeszítéseink felgyorsítják ezt a folyamatot, és így a HR 
menedzsment átláthatóbbá és hatékonyabbá válik 
minden európai országban.Ha érdeklik a fejlesztéseink, 
vagy többet szeretne megtudni az ECVET goes Business 
projektről, kérjük, látogasson el weboldalunkra: 
www.ecvetgoesbusiness.eu, és kövessen minket a  
Facebookon www.facebook.com/ecvetgoesbusiness

http://www.facebook.com/ecvetgoesbusiness


Hírlevél  

 

2017 október, 4.szám 

 

  
Auxilium (AT) (Coordinator) Carina Maas, carina.maas@auxilium.co.at 
ÖGB Steiermark (AT) Ute Sonnleitner, Ute.Sonnleitner@oegb.at 
Fondo Formacion Euskadi (ES) Marta Palacio, Marta.Palacio@ffeuskadi.net 
Meath Partnership (IE) Jennifer Land, Jennifer.Land@meathpartnership.ie 
Gospodarska zbornica Slovenije (SI) Mojca Cek, mojca.cek@cpu.si 
TREBAG (HU) Enikő Nagy, eniko.nagy@trebag.hu 
A.RE.S (IT) Paola Pietrangelo, p.pietrangelo@ares.cb.it 
Fachhochschule des Mittelstands (DE) Pia Winkler, winkler@fh-mittelstand.de  

 
2015-1-AT01-KA202-004976. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 

the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

ECVET goes Business – Képek a záró projekttalálkozóról és a zárókonferenciáról  

 

 


