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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a 
szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű 
felhasználásáért. 

 

MEGHÍVÓ 
 

az „Innovatív Minőségirányítás az oktatásban” és  
az „EASY BUSINESS - BLENDED LEARNING: a vállalkozói kompetenciafejlesztés hatékony módszere” 

c. konferenciára 
 
A konferencia célja bemutatni egy innovatív minőségirányítási rendszert, mely az oktatási intézmények minőségfejlesztési 
törekvéseit hivatott segíteni az EQARF és a CEF figyelembevételével, valamint egy új és hatékony blended learning módszert 
a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére, mely mindenki számára könnyen feldolgozhatóan segíti az  üzleti ismeretek 
elsajátítását, és hozzásegíti a felhasználót a nemzetközi EBC*L oklevél megszerzéséhez.  
A rendezvény további célja, hogy a magyarországi oktatási intézmények, felnőttképzők és nyelviskolák is betekintést 
nyerjenek ezen nemzetközi szervezetek tevékenységébe, és tájékoztatást kapjanak arról, milyen lehetőségeik vannak a 
csatlakozásra, a követelmények saját rendszerükbe való beépítésére, vagy saját munkavállalóik képzésére. Az előadásokat 
hazai és nemzetközi szakemberek tartják, akiknek feltehetik kérdéseiket a résztvevők a nyitott kerekasztal-beszélgetés során.  
 
A konferenciát ajánljuk mindazon  

- szakmai alap- vagy továbbképzést folytató intézménynek, felnőttképző intézménynek ill. nyelviskolának, mely 
törekszik az intézményében folyó oktatás minőségének fejlesztésére; 

- képzőintézményeknek, melyek nyelvi és/vagy gazdasági képzést folytatnak, és törekvéseik között szerepel, hogy 
hallgatóik számára Európa szerte elfogadott, egységes képzési rendszert és oklevelet nyújtsanak; 

- EBC*L vizsgaközpontoknak, melyek szeretnék megismerni az EBC*L kínálta új lehetőségeket; 
- nyelviskoláknak, melyek elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt, és érdeklődnek az Európai Nyelvi 

Minőségbiztosítási Szövetség tagsági lehetősége iránt. 
 
Időpont: 2011. április 14.      Helyszín: Leövey Klára Gimnázium díszterme – 1096 Budapest, Vendel u. 1. 
 
Tervezett program: 
 

09:15 – 09:45 REGISZTRÁCIÓ 
  

09:45 – 10:00 MEGNYITÓ 
  

10:00 – 12:30 INNOVATÍV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ OKTATÁSBAN 
 A szakképzés, mint különleges szolgáltatás;  
 A minőségfejlesztés és -biztosítás elemei 
 Szakképzés és minőségfelfogás 
 Az oktatók különleges szerepe a minőségfejlesztésben 
 Quality Train – egy oktatóprogram pedagógusok részére 
 Oktatók képzése és elismerése az idegennyelv-oktatók példája szerint 
 Nyitott kerekasztal-beszélgetés 

 

Közben: 15 perc szünet 
  

12:30 – 13:30 EBÉDSZÜNET 
  

13:30 – 16:00 EASY BUSINESS - BLENDED LEARNING: A VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIAFEJLESZTÉS HATÉKONY MÓDSZERE 
 A projekt célja, háttere, tapasztalatai 
 Új módszerek az EBC*L oktatásban (e-learning, blended learning, Train the Trainer szeminárium)  
 Tapasztalatok a német nyelvterületekről és referenciák Magyarországról 
 Újdonságok az EBC*L-ben, a 2011-es év EBC*L programjai 
 Nyitott kerekasztal-beszélgetés 

 

Közben: 15 perc szünet 

 
A konferencián való részvétel ingyenes! 
A konferenciára a mellékelt regisztrációs lapon lehet jelentkezni legkésőbb 2011.04.08-ig. 
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REGISZTRÁCIÓS LAP 
 

az „Innovatív Minőségirányítás az oktatásban” és  
az „EASY BUSINESS - BLENDED LEARNING: a vállalkozói kompetenciafejlesztés hatékony módszere” 

c. konferenciára 
 

 
Kérjük, hogy minden adatot hiánytalanul szíveskedjenek kitölteni, máskülönben a regisztrációt nem áll módunkban 
elfogadni! A megadott e-mail címekre a regisztrációról visszaigazolást küldünk. Amennyiben jelentkezését követően ez 
néhány napon belül nem történik meg, kérjük, érdeklődjön alul olvasható elérhetőségeink valamelyikén. 
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy intézményből maximálisan három résztvevőt tudunk fogadni. Megértésüket köszönjük! 
 
 
Intézmény neve:  

Intézmény címe:  

  
1. résztvevő neve:  

1. résztvevő foglalkozása, szakterülete:  

1. résztvevő e-mail címe:  

1. résztvevő telefonszáma:  

  
2. résztvevő neve:  

2. résztvevő foglalkozása, szakterülete:  

2. résztvevő e-mail címe:  

2. résztvevő telefonszáma:  

  
3. résztvevő neve:  

3. résztvevő foglalkozása, szakterülete:  

3. résztvevő e-mail címe:  

3. résztvevő telefonszáma:  

 
 
A regisztrációs ív visszaküldési módjai: 
 
 Faxon: 1/419-3066 
 Postán: EBC*Licensing Magyarország Kft. – 1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 16. 
@  E-mailben: anna.keri@ebcl.hu  
 
Jelentkezési határidő: 2011. április 8. 
 
A jelentkezéseket a beérkezésük sorrendjében fogadjuk.  
A konferencián való részvétel ingyenes, a férőhelyek száma azonban korlátozott, ezért arra kérjük, ha mégsem tud eljönni 
rendezvényünkre, ezt legkésőbb 2010. április 10-ig jelezze nekünk telefonon vagy e-mailben, hogy az esetlegesen várólistán 
szereplők is lehetőséghez jussanak! 
 
 
Köszönjük jelentkezését! Regisztrációját néhány napon belül visszaigazoljuk! 

mailto:anna.keri@ebcl.hu

