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AZ ECVET AZ ÜZLETI ÉLETBEN
(ECVET GOES BUSINESS)

Az ECVET goes Business projekt célja egy 
olyan megközelítés kialakítása, melynek 
segítségével az ECVET, mint Európai 
Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer és 
egyéb európai átláthatósági eszközök a 
cégek általános munkaügyi folyamataiba 
beépíthetőek lesznek. Ehhez olyan tájékoztató 
anyagok és információk kerülnek kidolgozásra, 
amelyek a humánerőforrás menedzserek, 
szakszervezeti képviselők, üzlettulajdonosok 
számára érthető nyelven és formában segítik 
a megértést és használatot.

Az ECVET goes Business projekt keretein 
belül egy kézikönyv is készül, mely bemutatja, 
hogy az ECVET és egyéb átláthatósági 
eszközök hogyan alkalmazhatóak a 
mindennapi humánerőforrás menedzsment 
folyamatokban. Ezenkívül pedig egy kétnapos 
tréning programot is szervezünk, mely az 
ECVET és az egyéb átláthatósági eszközök 
praktikus gyakorlati használatára készíti fel a 
felhasználókat.

FÓKUSZCSOPORTOK
A projekt első szakaszában egy 

bevezető kutatást végzünk, melynek alapját 
képezik az összes európai partnerországban 

megtartandó fókuszcsoportos beszélgetések. 
A széleskörű célcsoport tapasztalatait és 
igényeit tükröző információk kiváló alapot 
nyújtanak a projekt végeredményeként 
létrejövő ECVET goes Business humánerőforrás 
menedzsment kézikönyv és tréning 
kidolgozásához.

AZ ELSŐ PARTNERTALÁLKOZÓ
Az ECVET goes Business első 

partnertalálkozójára az írországi Trimben került 
sor 2015. október 19-21. között. A teljes 
partnerség képviseltette magát a találkozón, 
melyen áttekintettük az elkövetkezendő két év 
főbb munkafázisait és teljes erőbedobással 
dolgoztunk a bevezető kutatás előkészítésén.

MI A KÖVETKEZŐ LÉPÉS?
Miután az információgyűjtés megtörtént, 

az eredményeket a projekt weboldalán is 
közzétesszük. Ezután kezdjük el a 
humánerőforrás menedzsment kézikönyv 
megírását. Ha Önt érdeklik a fejlesztés lépései
és szeretne többet megtudni az ECVET goes 
Business projektről, látogasson el 
weboldalunkra, a www.ecvetgoesbusiness.eu

oldalra (ami hamarosan elérhetővé válik),
vagy keressen minket a lenti elérhetőségeken.
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Veronika Rechberger veronika.rechberger@auxilium.co.at
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