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beszámoló
A tanulás határok nélkül Európai Üzleti Program keretében elfogadott projekt 2010.
november 10-11-én Hollandiában lebonyolított konferenciája a következő célokat érte el.
A résztvevő partnerek (Egyesült Királyság, Hollandia, Magyarország, Spanyolország)
képviselői megállapodtak, hogy a már létező EDEXCEL/BTEC 3. szintű Business Nemzeti
Diplomát harmonizálják a partnerországokban már futó képzési formákkal és Európai Uniós
szintűvé teszik.
Az eredeti 2 kötelező és 2 választható Unitból áll:
Kötelező
Business
Environment

Választható
Business
Resources

Introduction to
Marketing

Business
Communication

Létrehozzák az EDEXCEL/BTEC 3. szint Európai Üzleti Programot, amely az eredeti
Unitokból áll. Ezen létező Unitokat az angol és holland partnerek átdolgozzák és összeurópai
szintűvé alakítják. A létrehozandó program a következő Unitokból
Business
Environment

Business
Resources

Introduction
to Marketing

Business
Communication

+ egy projekt munkából áll, amely lehet egy film, egy osztályban tartott előadás. Az
angol partner vállalta, hogy útmutatót ír hozzá és minta munkákat is küldenek.
A magyar és spanyol fél feladata, hogy vizsgálják meg, hogy a négy tanegység tartalma
hogyan illeszthető bele tanulmányi programjába, oktatási rendszerébe.
Ki kell emelni, hogy az oktatás nyelve az angol és az értékelés módja is sajátos, melyet
meg kell ismertetni az értékelést végző tanárokkal. A tanárképzés Spanyolországban kezdődik
egy 2 napos oktatás keretében 2011. január 13-14-én, majd Angliában folytatódik, amikor is
az értékelő tanárokat értékelik.
Így kettős cél valósul meg, nemcsak a diákok, hanem a tanárok is bizonyítványt kapnak.
A továbbiakban kijelölésre került az ezt követő két találkozó időpontja is:
Spanyolország
Budapest
Anglia

2011. január 13-14.
2011. március 24-25.
2011. június 30 – július 1.

Végül a partnerek megállapodtak, hogy a spanyol fél létrehoz egy weboldalt, melyen
keresztül a felek érintkezhetnek, illetőleg feltehetik anyagaikat.
A teljes program végén a kiképzett tanárok egymás országaiban órákat adnak az
egységesített Unitok alapján.
2010. november 16.
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A tanulás határok nélkül Európai Üzleti Program keretében elfogadott projekt 2011.
január 13-14-én Spanyolországban lebonyolított konferenciája a következő célokat érte el.
A holland partner bemutatta az általa létrehozott weboldalt, annak részletes tartalmát,
mely segítségével a partnerek egymással érintkezhetnek, anyagokat tölthetnek fel illetve
vehetnek át. A résztvevő partnerek (Egyesült Királyság, Hollandia, Magyarország,
Spanyolország) képviselői megkapták a vonatkozó felhasználóneveket és jelszavakat.
Továbbá megállapodtak, hogy a már létező EDEXCEL/BTEC 3. szintű Business Nemzeti
Diplomán alapuló Európai Üzleti Program tananyagtartalmait nem változtatják meg, hanem a
hozzátartozó beadandó feladatokat harmonizálják és teszik Európai Uniós szintűvé.
Az angol partner előadásaival elindította a tanárképzést. A beadandó feladatok jellegének
ismertetését az értékelésre vonatkozó rész követte, s a képzés műhelymunkával záródott.
Továbbá vállalták, hogy minta dolgozatokat tesznek fel a már létrehozott közös oldalra ezzel
is segítve a tanárképzést.
A felmerült nehézségek miatt a felek megállapodtak, hogy a magyar és spanyol partner a
képzés végén egy igazolást ad ki az elvégzett tananyagegységekről. A spanyol fél kérésére
még megfontolás tárgyát képezi, hogy az „Extended Project” munka kapcsolódjon-e a
tananyagegységekhez vagy egyáltalán legyen-e a képzés része.
Végezetül a partnerek megállapodtak abban, hogy megvizsgálják, hogyan lehet
összehangolni az egyes tananyagegységek tanításának ütemezését a tanárcsere érdekében. A
magyar és spanyol fél vállalta, hogy tovább tanulmányozza annak módját, hogy reálisan
miként illeszthető be az Európai Üzleti Program képzés a helyi iskolai programokba. A
továbbiakban, folytatódik a tanártovábbképzés mind a tavaszi illetve nyári találkozókon.

2011.január 19.
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A tanulás határok nélkül Európai Üzleti Program keretében elfogadott projekt 2011.március
24-25-én Budapesten lebonyolított konferenciája a következő célokat érte el.
Elfogadásra került a San Sebastian-i találkozó jegyzőkönyvének véglegesítése. Az angol,
holland és spanyol partnereknek megismerkedtek a magyar partnerintézményekkel, azok
oktatási programjaival, különös tekintettel az Üzleti programra.
Folytatódott a tanárképzés, mely műhelymunka keretében az angol partner bemutatta az
általa átdolgozott, - nemzetközi szintűvé tett – feladatokat., majd sor került a feladatkészítés,
értékelés áttanulmányozására a magukkal hozott útmutatók alapján. Bemutatták a BTEC
értékelés folyamatát, a vonatkozó dokumentumok kitöltését, a diákok teljesítményének a
feladatok megoldásán keresztül történő követésének módját.
Döntés született arról, hogy az akkreditáció nélkül is teljesíthető a projekt. A 2011-12-es
tanév kísérletinek tekintendő. Az eredetileg tervezett négy unitból ( kettő kötelező, kettő
választható) csak három fog futni a programban. Unit 1 The Business Environment, Unit 2
Business Resources és Unit 3 Intoduction to Marketing.
Az angliai konferenciára a partnerek egyeztetik a 2011-12-es tanév tanulmányi programját, hogyan illeszthető bele az EBP program -és az iskolai szünetek időpontjait. A projekt
második évében kerül sor az óralátogatásokra. Az angol és holland partner vállalta, hogy
harmonizálják egymás közt a Unit 3 óráinak ütemezését. A magyar és spanyol fél Angliában
és Hollandiában óralátogatásokon vesz részt, mely során a gyakorlatban követik a tananyag
leadását és a képzés menetét.Elhangzott, hogy erre legalább 1-1 hétre van szükség. A második
év második felében kerül sor az egymás iskoláiban történő tanításra.A kísérleti jellegre való
tekintettel a biztosan leadott tanegység a Unit 3 és esetleg még egy.
Végezetül a partnerek megállapodtak abban, hogy a következő találkozón folytatódik a
műhelymunka. Akciótervet állítanak össze a tanárlátogatások megszervezésére,
megvizsgálják, hogyan lehet összehangolni az egyes tananyagegységek tanításának
ütemezését a tanárcsere érdekében. A magyar és spanyol fél vállalta, hogy tovább
tanulmányozza annak módját, hogy reálisan miként illeszthető be az Európai Üzleti Program
képzés a helyi iskolai programokba különös tekintettel az említett tanegységekre.

2011.március 27.
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A tanulás határok nélkül Európai Üzleti Program keretében elfogadott projekt 2011. június
30-án és július 1-én Angliában lebonyolított konferenciája a következő célokat érte el.
Elfogadásra került a budapesti találkozó jegyzőkönyvének véglegesítése és megtörtént a
projekt elkövetkező egy évének a programjának az összeállítása. A holland, magyar és
spanyol felek megismerkedtek az angol partnerintézménnyel, annak oktatási programjával,
kurzusaival. Sor került két üzemlátogatásra (Mulberry luxustáskákat készítő helyi üzem és
egy levendula farm helyszíneken), mely látogatások célja az esettanulmány feladat
kidolgozásának segítése volt.
Folytatódott a tanárképzés különböző előadások és műhelymunka keretében. Az angol partner
bemutatta az egyes tananyagegységeket (Unit) lefedő beadandó vizsgadolgozatok
(Assignment) feladatsorának elkészítését. Majd a partnerek önállóan elkezdték kidolgozni a
Unit 1 vizsgafeladatsorát, illetve az esettanulmány feladat szempontjainak összeállítását az
említett gyárlátogatások alapján.
Döntés született a mobilitások ütemezéséről. Októberben a partnerek tanárai óralátogatásokon
vesznek részt Angliában. Tanulmányozzák a Unit 1 és Unit 2 tananyagleadásának menetét,
annak egyes állomásait. Novemberben az angol és holland tanárok ellenőrzik a Unit 1
kísérleti oktatásának beindítását Magyarországon, decemberben pedig Spanyolországban.
Februárban Hollandiában folytatódnak az óralátogatások a Unit 3 és az értékelési folyamat
tekintetében. Áprilisban Budapesten kerül befejezésre a tanárképzés, értékelés.
Amszterdamban júniusban megtörténik az Európai Üzleti Program végső értékelése.
Végezetül a partnerek megállapodtak abban, hogy a következő találkozóra elkészítik a vállalt
tananyagegységek beadandó vizsgadolgozatának feladatsorát mind a három szinten.
Date
3/4/5/6
October
14/…
November
12/13/14/15
December
13/14/15/16
February
25/26/27
April
27/28/29
June

Visit to

By partner To do

Bath

NL, SP, HU Unit 1 and 2 job shadowing- see the way of work

Budapest

NL, UK

Help HU partner start teaching Unit 1

San Sebastian NL, UK

Help SP partner start teaching Unit 1

Amsterdam

SP, HU, UK Unit 3 job shadowing- see the way of work

Budapest

NL, SP, UK Finalizing the program, assessment, scheme of work etc.

Amsterdam

SP, HU, UK Final evaluation of the EBP project

2011. július 3.
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(Norton Radstock College, Bath)

A tanulás határok nélkül Európai Üzleti Program keretében elfogadott projekt 2011. október
3-6-ig tartó találkozójának célja a programban résztvevő tanárok óralátogatásainak
megkezdése volt, mely során bemutatásra került a BTEC kurzusok speciális képzési
struktúrája, folyamata.
A Norton Radstock College-ban lebonyolított találkozó folyamán a holland, magyar és
spanyol felek délelőtt, délután óralátogatásokon vettek részt, melyeket megbeszélések
követtek, illetve előkészítő tárgyalások előztek meg. A kis létszámú tanulócsoportok miatt a
tanárok is kisebb létszámban vettek részt az egyes 90 perces órablokkokon. Így a
megbeszélések során mindenki a saját maga által látogatott órát értékelte a megadott
szempontok szerint. Lsd. ”Guidance for Curriculum Plans and Lesson Observations
2011/12” Az óralátogatáson résztvevő tanárok megismerkedtek a főiskola megfigyelési
szempontrendszerével annak működtetésével és a feljegyzésekhez használt űrlapokkal.
Döntés született a tanárképzés folytatásáról és arról, hogy a mobilitások ütemezésében kisebb
változtatásra van szükség, illetve ellenőrizni kell, hogy az áprilisi budapesti találkozó
maradhat-e az eredeti helyén.
Ezek szerint 2011. november 14-15-én óralátogatásokra kerül sor a Csepel TISZK két
társiskolájában a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskolában és a Vásárhelyi Pál
Kereskedelmi Szakközépiskolában. Ezen kívül meg kell szervezni, a találkozó részletes
programját a feladatmegosztást a TISZK és a társiskolák között. A tervezett érkezés november
13-a, elutazás november 16-a. Három-három kolléga érkezik Angliából és Hollandiából.
Az időpontváltozás a decemberi San Sebastian-i találkozóra vonatkozik, ez 2011.december
13/14/15/16-ra változott.
Ellenőrizni kell, hogy a 2012. április 25/26/27-i budapesti konferencia időpontja megfelel-e a
résztvevő magyar intézményeknek, tekintettel a Ballagás időpontjára a három iskolában. Itt
elvárják, hogy az intézmények vezetői közül vegyenek részt a találkozón, hacsak részben is és
nyilvánítsák ki a European Business Program jövőjét illető terveiket.
Végezetül a partnerek felvetették további közös programokban való részvétel lehetőségét.
2011. október 9.
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(Budapest 2011. november 13-15.)

A tanulás határok nélkül Európai Üzleti Program keretében elfogadott projekt 2011.
november 13-15-ig tartó találkozójának célja a programban résztvevő iskolákban a Keleti
Károly Közgazdasági Szakközépiskolában és a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi
Szakközépiskolában a BTEC kísérleti képzés beindítása volt.
A kísérleti év célja a speciális képzés megismertetése mind a tanárokkal mind a tanulókkal.
Az iskolák vállalják a képzéssel járó feladatok elvégzését, azaz a három beadandó dolgozat
megíratását. (Assignments) A Unit 1 (The Business Environment) tanegység feladatai
megtalálhatók az ROC Amsterdam már korábbiakban létrehozott blackboard-ján. A holland
fél jelezte, hogy projekt koordinátora 2011.decembere, vagy 2012 januárja folyamán
látogatást tesz Magyarországon és segítséget nyújt a már folyó munkában.
Döntés született egy közös weboldal létrehozásáról, amelyre fel lehet tölteni az eddig
elkészült anyagokat, fényképeket. A Csepel TISZK részéről Keresztes Krisztina vállalta az
oldal előkészítésének a felügyeletét, melyről a decemberi San Sebastian-ban tartandó
találkozón beszámol.
Ezt követően sorkerült a projekt következő találkozóinak időpontjának áttekintésére.
Végezetül a partnerek felvetették további közös programokban való részvétel
lehetőségét,tekintettel a közelgő februári pályázati határidőre. Ezzel kapcsolatban konkrét
elképzeléseket várnak egy esetleges diákcsere vagy Innovációtranszfer pályázat témában.

2011. november 20.
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7. beszámoló
(San Sebastián, Spanyolország, 2011. december 13-17.)
A tanulás határok nélkül Európai Üzleti Program keretében elfogadott projekt 2011. december
13-17-ig tartó találkozójának célja a programban résztvevő spanyol iskolában, a Cebanc
College-ban a BTEC kísérleti képzés beindítása volt.
A kísérleti év célja a speciális képzés megismertetése mind a tanárokkal, mind a tanulókkal.
Az iskola vállalja a képzéssel járó feladatok elvégzését, azaz a három beadandó dolgozat
(assignments) megíratását. Az idei tanévben két unit tanítását, 2012-ben a harmadikat.
A holland fél részéről Somodi Gyöngyi jelezte, hogy mindenképpen döntéshozóra lenne
szüksége a feleknek a magyar oldalról is, hiszen a jövőről kellene megállapodni. Éppen ezért
azt kérik, hogy az igazgatók is vegyenek részt a további találkozókon.
A külföldi partnerek számára most vált világossá, hogy a novemberi kísérleti képzés
beindítása ellenére is csak a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskolában indult be a
képzés. A Vásárhelyiben nem is fog elkezdődni az oktatás, mert nem megoldható az órák
beillesztése a tanmenetbe. A Keletiben idén lezajlik az első Unit tanítása, heti 1,5 órában,
amennyiben a külföldi partnerfőiskolák 55-60 perces óráit vesszük alapul. A spanyoloknál
sikerült a tanmenetbe való beillesztés, itt heti 10 órában tudják folytatni a programot.
Abban állapodtunk meg, hogy a Csepel-Sziget Műszaki készíti el a tanúsítványt a résztvevő
diákoknak, melyhez a négy logóra lesz szükség. A partnerek megküldik ezeket, valamint a
diákok nevét is. Jó minőségű, szép lapra szeretnék a nyomtatást, kb. 33 db-ra lesz szükség. A
tanúsítványoknak március végére el kell készülniük.
A Norton College-ból Janice Kurton készíttetett a diákjaival egy honlapot, amelyre fel lehet
tölteni az eddig elkészült anyagokat, fényképeket. Ennek beindításához szükség lesz a
résztvevő iskolák írásos engedélyére, hogy megjelenhessen róluk az információ. Ezen kívül az
iskolák logóit is el kell majd küldeni nekik, hogy felkerülhessenek a honlapra. Adatokat
kérnek majd az oktatókról, a résztvevőkről és a diákokról is, ezen kívül diákok véleményét is
szeretnék majd idézni. Bármilyen ötletet szívesen fogadnak a honlaphoz. Továbbra sem
megoldott az ingyenes tárhely biztosítása.
Sor került a projekt következő találkozóinak időpontjának áttekintésére. A következő ülés
Amsterdamban lesz, szeretnék, ha a résztvevők személye már nem változna, de legyen jelen
olyan kolléga is, aki döntéshozatali pozícióval bír. A holland fél azt kéri, hogy február 12-én
legyen a kiutazás, 3 nap munka, és 16-án a visszaút. Ezt követően, április 25-27. között
Budapesten fog megtörténni a zárókonferencia előkészítése, melyen részt kell vennie minden
iskola döntéshozójának. Június 27-én újabb kiutazás Amsterdamba, két teljes nap (28-29)
szükséges, visszaút 30-án.
Végezetül a partnerek felvetették további közös programokban való részvétel lehetőségét,
tekintettel a közelgő februári pályázati határidőre.
2012. január 6.

