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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. 
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem 
tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.
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Miért jó nekem az EBBD?
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Az EBBD Európa szerte elismert program – ha megfelelsz a 

feltételeknek, megszerezheted a bizonyítványt.

A feltételeket egységesen kell teljesíteni valamennyi  

EBBD országban.

A program középpontjában a gazdaság, a mobilitás és 

Európa áll. Üzleti készségeket idegen nyelven és az 

anyanyelveden tanulsz, melyek segítenek megérteni az 

európai országok közötti gazdasági kapcsolatokat. 

Esélyeid javulnak az európai munkaerőpiacon, mivel több 

nyelven is képes leszel gazdasági tevékenységeket 

végezni.

Mindamellett olyan területeken is fejlődhetsz, mint a 

csapatépítés, vezetői készségek, problémamegoldás, 

konfliktusés stressz kezelés.

Mindez elősegíti, hogy képes legyél Európában tanulni, 

dolgozni és élni.

→ nemzetközi vonatkozások
→ A kiválóság bizonyítványa
→ Két tanítási nyelvű órák
→ Külföldi szakmai gyakorlat (4 hét)
→ Üzleti játékok/szimulációk
→ Szociális kompetenciák
→  Felkészülés külföldi tanulmányokra Európában
→ Tökéletesen képzett munkaerő

A bizonyítvány megszerzé-
sének feltételei:
Két tannyelvű képzésben való részvétel

Érettségi bizonyítvány

Külföldi szakmai gyakorlat sikeres elvégzése

B2 szintű nyelvtudás az első idegen nyelven

B1 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven

Üzleti, jogi stb. tantárgyak tanulása

Projektmunkák végzése és részvétel szimulációkban

A nemzetközi partnerek

Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK

Andrassy György Közgazdasági Szakközépiskola, Eger, HU

Colegiul economic “Ion Ghica”, Targoviste, RO

detmold Városi Önkormányzatának az EU-kirendeltsége
European Business Baccalaureate diploma e.V.
Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, FI

Helsinki Business College, Helsinki, FI

International Business College, Wien, AT

RoC Eindhoven, Eindhoven, NL

Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE, (Koordinator)

Universität novgorod, Novgorod, RU

Kiegészítő tudományos kíséret:
Universität zu Köln, Köln, DE

Támogatóink:
Association of organisations providing business 
education in Finland, FI

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, AT

Europees platform, NL

Finnish national Board of Education, FI

Bundesverband der lehrerinnen und lehrer 
an Wirtschaftsschulen e.V., DE 

és további szakmai iskolák és intézmények


