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Néhány	európai	országban	a	nemzeti	oktatási	politika	olyan	

irányban	fejlődik,	ahol	egy	egész	korcsoport	számára	válik	

lehetővé	egy	egységes	középiskolai	bizonyítvány	elérése. 

A	középiskolai	szakoktatás	és	szakképzés	számára	ez	két	

változást	eredményezett:	egyrészt	néhány	iskola	kizárólag	 

a	továbbtanulásra	készít	fel,	vagy	pedig	csak	a	munkára	 

(pl.	Dániában),	másrészt	csökkent	a	kimeneti	minimum	

követelmény	szintje	(pl.	Finnországban).

akkor, amikor egy korcsoport egyre nagyobb hányadának kell ugyanazt a végzettséget 

megszerezni, nagyon különböző követelményszintek vannak. Ebben a helyzetben merült fel 

az az igény, hogy több figyelmet fordítsunk a tanulókra azért, hogy kiváló kimeneti teljesít-

ményt nyújtsanak. Továbbá az is külön fontossá vált, hogy motiváljuk diákjainkat, hogy 

tanulmányukban kiváló eredményt érjenek el. A nemzetközi piacok térnyerése pedig arra 

ösztönözte a projektpartnereket, hogy megalkossák az EBBD-t (European Business Baccalau-

reate Diploma), egy a kiváló képességek megszerzését igazoló különleges bizonyítványt, 

amivel további előnyei származnak annak, aki megszerzi. Ez a legtöbb európai országban 

azt jelenti, hogy az EBBD alkalmazásával az alap szakmai végzettség kiegészül a nemzetközi 

kompetencia területével. Azok a diákok, akik ezt megszerzik, megfelelő végzettséggel 

fognak rendelkezni mind a továbbtanuláshoz, mind pedig ahhoz, hogy nemzetközi környe-

zetben vállaljanak munkát külföldön és otthon egyaránt.

Az EBBD non-profit szervezet küldetése az, hogy hosszú távon biztosítsa a kiváló bizonyít-

vány minőségi követelményeinek való megfelelést. Azoknak az iskoláknak, amelyek szeret-

nék biztosítani a bizonyítvány megszerzését, el kell kezdeniük az akkreditációs folyamat 

követelményeinek megvalósítását. Az akkreditációt háromévente újítják meg. A szervezet 

nyitott minden gazdasági-oktatási intézmény és más érdekcsoport irányába is. 

A tagokat értesítjük az EBBD bizonyítvány változásairól, az akkreditált iskolákról, a ta-

nulmányi programokról és a különböző országokban kiosztott bizonyítványokról. Az a cél, 

hogy az EBBD bizonyítvány elérhető legyen minden európai ország középszintű gazdasági- 

oktatási intézményében. A szervezet tagjainak és az akkreditációk számának növelésével 

kívánjuk biztosítani az EBBD bizonyítvány folytonosságát és terjesztését. Ezért várunk 

mindenkit az üzleti oktatás területéről szervezetünk tagjai közé, hogy hozzájáruljanak az 

EBBD bizonyítvány jövőjéhez.

Ritva	Saastamoinen,	az EBBD bejegyzett egyesület elnöke, 

Helsinki Business College, külkapcsolatok

Christiane	Wauschkuhn Ritva	Saastamoinen

Ennek	a	kiadványnak	az	a	célja,	hogy	bemutassa	az	Európai	

Üzleti	Érettségi	Bizonyítványt	-	„European	Business	Bacca-

laureate	Diploma”	(EBBD)	-	az	érdeklődőknek.	Az	alapötle-

tet	2009-ben	kezdték	el	kidolgozni	a	projektpartnerek.	A	

résztvevők	szakképző	intézmények,	iskolák,	iskolavezetők	

és	más	szervezetek	voltak.	Megegyeztek	abban,	hogy	kifej-

lesztenek	és	akkreditálnak	egy	olyan	kiegészítő	képzést,	

amely	választható	képesítést	kínál	azon	tanulók	számára,	

akik	felsőoktatási	intézményben	szeretnének	továbbtanul-

ni,	vagy	akik	már	elértek	egy	előre	meghatározott	szintet	

tanulmányaik	során.	

A bizonyítvány megszerzése növeli a végzettséggel rendelkezők mobilitását és esélyét is a 

munkaerőpiacon, mivel a gazdasági és nyelvi készségek megszerzése - az európai normák 

alapján - egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ugyanakkor ez a kezdeményezés emeli a gaz-

dasági oktatás értékét is. Már az ötlet megszületésétől kezdve egyértelművé vált, hogy az 

európai szakképzés különbözősége miatt nehéz lesz egy közös sztenderdet meghatározni, 

ezért számos koordinációs folyamatot végig kellett járni. A következő lépés az volt, hogy 

benyújtottuk többoldalú Comenius pályázatunkat. Itt szeretném megragadni az alkalmat, 

hogy megköszönjem az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek  

(EACEA) a támogatást és az építő kritikát. Az ügynökség munkatársai mindig szívesen, gyor-

san és hatékonyan válaszoltak a kérdéseinkre. 

A projektet három tanulási területre dolgoztuk ki, a kompetenciákat és a szociális kompe-

tenciákat is beépítettük. A harmonizált tantervi keretbe az idegen nyelvi kompetencia, a 

külföldi szakmai gyakorlat, a gazdasági szimulációk és a kétnyelvű elemek (CLIL) kerültek 

be. Külön köszönet illeti valamennyi európai partnerünket, akik keményen dolgoztak a kon-

cepció megalkotásán, a tanterv egyes elemein, valamint a kompetenciák sztenderdjén és a 

tanúsításon.

A tanulók egy olyan komplex bizonyítványhoz jutnak, amely lehetővé teszi, hogy kiemel-

kedjenek, valamint hatással van továbbtanulásukra, karrierjükre és szakmaválasztásukra, 

mivel olyan kompetenciákat egyesít, melyekről általában egyenként kapnak tanúsítvá-

nyt (Mobilitási Bizonyítvány, Európai Nyelvi Napló, …) A tanulók teljesítménye pedig azt 

mutatja, hogy képesek megfelelni a magas követelményeknek, így felkészültek lesznek az 

európai munkaerőpiac igényeinek megfelelni. Biztos vagyok benne, hogy a projekt nagyon 

sikeres lesz és remélem, hogy az EBBD bizonyítvány egy népszerű és nemzetközileg elis-

mert képesítéssé válik.

Christiane	Wauschkuhn 

A Rudolf-Rempel-Berufskolleg igazgatója 

A multilaterális Comenius projekt koordinátora
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az European	Business	Baccalaureate	Diploma (Európai Üzleti Érettségi Bizonyítványt 

angol nyelvi rövidítése EBBD) azon tanulók számára kínáljuk, akik elérték az általános 

egyetemi felvételi szintet egy gazdasági középiskolában. A bizonyítvány megszerzése 

lehetővé teszi, hogy magas szintű kompetenciát érjenek el a közgazdaságtan, az euró- 

pai tanulmányok és a mobilitás területén. Ezek a kompetenciák egy egységes szabványt 

alkotnak Európában és European	Business	Baccalaureate	Diploma	–	EBBD lesznek 

akkreditálva. Így tehát az EBBD a kiválóság jelzője, ami a nemzeti és regionális tanter-

ven alapszik, de túllépi azokat. 

a nemzeti vagy regionális tanterv és az eBBD tanterv közötti rést az oktatási intézmény-

nek kell áthidalnia, az ide vonatkozó kompetenciákat az EBBD végzettségűeknek pluszban 

kell megszerezniük. A tanterv meghatározza a végzettség profilját, melyben a résztvevő 

intézmények mind megegyeznek. Ezt a profilt a különböző nemzeti rendszerek szerint 

különbözőképpen lehet fejleszteni. 

Az egyesülő Európában az EBBD - főként a szakképző intézményekben –, elősegíti egy 

közös szabvány kialakulását, mely segíti a mobilitást és javítja a munkaerő-piaci esé-

lyeiket. Értékelni fogjuk a gazdasághoz kapcsolódó oktatást, az oklevél európai szintű 

átláthatósága is növekedni fog, és támogatást kap a gazdasághoz kapcsolódó készségek 

megszerzése. Ennek következtében az European	Business	Baccalaureate	Diploma	–	

EBBD bevezetése hozzáadott értéket hoz a gazdaság, a résztvevő oktatási intézmények 

és a végzettek számára, emellett növeli az európai oktatás fejlesztését.

EBBD	TANTERv	
Az alábbi táblázat áttekintést ad az EBBD tantervének szerkezetéről. A profil leírja a 

sikeres EBBD végzettségű tanuló jellemzőit miután  megszerezte az eBBD szabvány ké-

pesítéseit. Így a profil meghatározza a célt, vagy az EBBD tanuló képesítésének alkalma-

zási kilátásait („kompetencia meghatározás”, „kimeneti meghatározás”). 

A „Üzleti kompetencia”, a „Kompetencia a nemzetközi gazdasági területen” és az  

„Európai kompetencia” tanulási	területek kompetenciákat írnak le különböző területe-

ken, melyek szükségesek a profil fejlesztéséhez. 

Az „Idegen nyelvi kompetencia”, a „CLIL – tartalomalapú nyelvoktatás”, a „Külföldi 

szakmai gyakorlat” és „Szimulációk, projektek” együtt az „Általános egyetemi felvételi 

képesítéssel” leírják a technikai	elvárásokat, melyek azokat a feltételeket képviselik, 

amik az EBBD sztenderdek eléréséhez szükségesek. A szociális	kompetenciák beépülnek 

a profilba, valamint a többi tanulási területbe és a technikai elvárásokba („kompetencia 

meghatározás”, „kimeneti meghatározás”).
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TANuLÁSI	TERÜLETEK
Útban a sikeres tanuló felé
Az	EBBD	tanterv	a	következő	A,	B	és	C	tanulási	területekből	áll

Az	A,	B	és	C	tanulási	területek	a	következő	alterületekre	oszlanak:

	 A	–	Gazdasági	kompetencia

•	 A1: Gazdasági kompetencia az egységes európai piacon

•	 A2: Az európai és a nemzetközi piac gazdaságtana

•	 A3: Gazdasági információfeldolgozás

•	 A4: Hazai gazdasági jog

	 B	–	Kompetencia	a	nemzetközi	gazdasági	folyamatok	területén

•	 B1:  globális marketing

•	 B2:  Európai közösségi jog és nemzetközi gazdasági jog

•	 B3:		számvitel, beleértve a nemzetközi vonatkozásokat is

• B4:  Nemzetközi adózási irányelvek

	 C	-	Európai	kompetencia

•	 C1:  Európai polgárság és európai kontextus

•	 C2:  Kultúrák közötti kommunikáció és együttműködés

az A	–	C	tanulási	területek kompetencia alapú módon vannak megfogalmazva az Európai

Képesítési Keretrendszer – az EQF szerint. Azonfelül a C	tanulási	terület a Közös Európai

Kompetenciakereten alapszik – CFEC. 

Az alábbi táblázat olyan kifejezéseket és tartalmakat sorol fel, melyeket az A,	B	és	C	

tanulási	területek leírásához használunk.

Kifejezés tartalom

A tanuló elemzi a helyzeteket 
és az elgondolásokat

• kutatás
• azonosítás
• választás
• strukturálás
• összehasonlítás

A tanuló alkalmazza a  
módszereket és eljárásokat

• számítás
• átalakítás
• kidolgozás
• létrehozás

A tanuló döntéseket hoz és 
értékeli azokat

• észrevétel
• ajánlás
• érvelés
• meggyőzés
• megvédés
• tárgyalás

önálló és felelősségteljes módon
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A	TANuLó	PRoFILjA
Tanulás, munka és élet Európában
A sikeres EBBD tanuló gazdasági-üzleti területeken szerez speciális kompetenciákat, és  

mobilitási tapasztalatra is szert tesz az európai társadalmi-gazdasági területen. Így az EBBD 

bizonyítvánnyal rendelkező személy képes tanulni, dolgozni és élni az európai társadalmi-

gazdasági területen belül. Amíg az „élet Európában” átfogó kompetenciákra utal, addig a 

„tanulás Európában” és a „munka Európában” az üzleti és gazdasági területekhez kapcso-

lódik. Eszerint a tanuló ismeri például saját erősségeit és gyengeségeit az európai társa-

dalmi életben, és értékeli azokat a társadalmi elvárásokkal szemben. Továbbá hatékonyan 

kommunikál idegen nyelven és megállja a helyét a mindennapi életben, Európában és 

nemzetközi szinten is.

Ha egy sikeres tanuló egyetemen	tanul	tovább, miután megszerezte az egyetemre való 

bejutáshoz szükséges képesítést, akkor alkalmazhatja például az üzleti adminisztráció és a 

közgazdaságtan módszereit, fogalmait és eljárásait, hogy feladatait és tanulási projektjeit 

európai kontextusban oldja meg. Egyúttal képes használni a számítástechnikai eszközöket, 

megtervezni és szervezni diákéletét egy európai országban. Felismeri az egész életen át 

tartó tanulás fontosságát és ennek megfelelően alakítja tetteit.

A sikeres EBBD tanulók Európában rendelkeznek a szakmai	 

kontextus kompetenciájával. Tehát képes munkalehetőségek 

után kutatni az európai munkaerőpiacon. Jelentkezik a 

megfelelő állásokra és sikeresen dolgozik egy nemzetközi  

orientációjú cégnél. 

 

Az EBBD végzettségű tanuló képes többek közt:

• felfedezni a beszerzési piacokat Európában,

• felkutatni a beszállítókat és támogatni a döntéseket a  

 beszerzési marketingben,

• koordinálni az erőforrásokat és korlátaikat, a termelési   

 tényezőket és azok finanszírozását európai kontextusban,

• megrendeléseket szerezni európai kontextusban, követ-  

 keztetéseket levonni a további lépésekhez, elemzi a kapc- 

  solódó információkat és prezentációkat készít, hogy segítse  

 a vezetőség döntéshozatalát,

• támogatni a vezetői és a kereskedelmi könyvelést  

 figyelembe véve a nemzeti és nemzetközi jogot, és

• üzleti terveket és koncepciókat fejleszteni.

Tanulási	területek

A
Gazdasági	 

kompetencia

B
Kompetencia	a	 

nemzetközi	gazdasági	 
folyamatok	területén

C
Európai	 

kompetencia
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TEChNIKAI	KövETELMÉNyEK

Az EBBD tanterv a következő technikai	D,	E,	F,	G,	és	h	követelményeket tartalmazza, 

mint az EBBD- sztendred minimális feltételeit, abban a tekintetben, hogyan kell fejleszteni 

a kompetenciákat:

Az	A,	B,	C	tanulási	területeknél jellemzett kompetenciákat és a szociális	kompetenciákat	

(beépítve) részben a technikai	követelményeken	(D,	E,	F,	G,	h) belül lehet elérni és 

bemutatni. 

D:	Idegen	nyelvi	kommunikációs	kompetencia

Az idegen nyelvi kompetencia oktatása az EBBD-ben részt vevő adott intézmény nemzeti/

regionális szabályai keretén belül folyik. Az idegen nyelvi kompetenciát a Közös Európai 

Referenciakeret – CEFR - alapján mérjük. 

Az első idegen nyelvet a CEFR szerinti B2 szinten, a másodikat B1 szinten oktatjuk.

E:	Idegen	nyelven	gazdasági	témákban	végzett	 
tevékenységkompetenciája	-	CLIL

A fent említett kompetenciák egy részét a „Tartalom alapú nyelvoktatás“ - CLIL -  

által kell megszerezni és bizonyítani. A CLIL-t lehet az első és a második idegen nyelven is 

oktatni.

 

A CLIL alapkövetelményeit iskolai órák keretén belül 

lehet elérni a következő óraszámokkal:

• 180 óra (60 perces órák esetén) 

• 240 óra (45 perces órák esetén)

Az iskolai órákon kívül a CLIL-t szimulációval és

projektek során is el lehet érni (G technikai

követelmények) akkor, ha azokhoz az első és a 

második idegen nyelvre van szükség és azokat 

használják.

A	TANuLÁSI	TERÜLETEK	ÉS	A	 
PRoFIL	KözöTTI	KAPCSoLAT

A profil jellemzi a sikeres EBBD végzettségű tanulót miután az elérte az eBBD sztender-

dek minősítéseit. Így a profil meghatározza a célt, vagy az EBBD tanuló képesítésének 

alkalmazási kilátásait („kimeneti meghatározás”). 

Ahhoz, hogy a tanuló elérje a profilt, az A,	B,	C	tanulási	területek	és	a	szociális	 

kompetenciák	I	(beépülve) szükségesek. Elképzelhető, hogy ezt a célt el lehet érni más 

eszközökkel vagy más módon is („kimeneti meghatározás”).

A	TANuLÁSI	TERÜLETEK	ÉS	A	TEChNIKAI	ELvÁRÁSoK	
KözöTTI	KAPCSoLAT

A technikai elvárások azokat a feltételeket képviselik, melyek szükségesek az EBBD

sztenderdek eléréséhez és leírják, hogy a kompetenciákat milyen módon kell fejleszteni.

Azokat a kompetenciákat, melyek leírása az A,	B,	C	tanulási	területek és a szociális

kompetenciákban	I	(beépülve) találhatók, részben pedig az idegen	nyelvi	kompeten-

ciában	(D),	a	CLIL-ben	(E),	a	külföldi	szakmai	gyakorlaton	(F), és a szimulációkban,	

projektekben	(G) lehet megszerezni és be is kell mutatni. Valamint az általános	egye-

temi	felvételi	képesítést	(h) is meg kell szerezni, vagy be kell mutatni.

98

EBBD Portfolió

Technikai	követelmények

D
Idegen	nyelvi	 
kompetencia

E
Gazdasági	kérdések	

megoldásának	
kompetenciái	 

idegen	nyelven	–	 
CLIL

F
Külföldi	gazdasági	

környezetben	végzett	
tevékenység	kompe-
tenciája–	Szakmai	
gyakorlat	külföldön

G
Problémamegoldó	
kompetencia	 

gazdasági	szituációk-
ban	–	Szimulációk,	

projektek

H
Általános	egyetemi	
felvételi	képesítés



G:	Gazdasági	helyzetekben	adódó	problémák	megoldására	irányuló	
kompetencia	–	szimulációk,	projektek

A szimulációk és a projektek során a tanulók bemutatják és fejlesztik az A,	B,	C	tanulási

és az I	szociális	területeken megszerzett kompetenciákat gyakorlat orientált / szakmai

szituációkban. A szimulációk és a projektek kivételes lehetőségeket teremtenek az EBBD

profil továbbfejlesztésére különös tekintettel az” Európában dolgozni” területen.

Példák	szimulációkra:

Tőzsdei szimuláció (pl. a takarékpénztárak tőzsdei tanulás versenye), üzleti forgatókönyv,

tanulói vállalkozások, képzési cégek, gyakorlati projektek.

h:	Általános	egyetemi	felvételi	az	adott	ország	nemzeti	vagy	regio-
nális	oktatási	rendszerének	megfelelően

A tanulók az EBBD-ben résztvevő intézmény profiljába illő általános egyetemi felvételi 

képesítést szereznek, vagy már szereztek az adott ország nemzeti vagy regionális oktatási 

rendszerének megfelelően.

F:	Külföldi	üzleti	környezetben	végzett	tevékenység	és	külföldi	 
szakmai	gyakorlat	kompetenciája

A külföldi szakmai gyakorlatot külföldi szervezetnél, a gazdaság és közigazgatás területén 

kell végezni. A diákoknak különböző osztályokon / munkaterületeken kell dolgozniuk vagy 

egy osztályon/ munkaterületen kell többféle tevékenységet végezniük.

Időtartam: Általában négy hét (vagy több, de nem kevesebb, mint 3 hét!)

  Ha rövidebb periódusokra van osztva, akkor minden periódusnak legalább  

  egy hétnek kell lennie.

Kivételes esetekben a szakmai gyakorlatot a saját országban is lehet végezni nemzetközi

érdekeltségű szervezetnél. Ebben az esetben a diákoknak külföldön kell dolgozniuk, vagy

tanulniuk (nem feltétlenül a gazdaság és a közigazgatás területén) legalább négy hétig a

szakmai gyakorlat mellett.

Speciális esetekben más módon is elérhető a külföldi szakmai gyakorlat célja. Ezeket az 

akkreditációs folyamatban szemléltetni kell és az akkreditációs intézménynek el kell 

fogadnia. A szakmai gyakorlat folyamán a diákoknak be kell mutatniuk és fejleszteniük 

kell az A, B, C tanulási és a szociális I (beépítve) területeken megszerzett kompetenciái-

kat a gyakorlatban alkalmazva.

A megszerzett nyelvi kompetenciákat alkalmazni kell. A szakmai gyakorlat kivételes 

lehetőség az EBBD profil további fejlesztésére, különösen az Európában “dolgozni” és az

“élni” területeken. Ezért a diákoknak és a tanároknak ki kell dolgozniuk egy olyan ECVET

tanulói megállapodást, aminek az alapját a szakmai gyakorlat és a tanuló fejlődésének 

lehetősége képezi. 

SzoCIÁLIS	KoMPETENCIÁK	–	SoFT	SKILLS	(BEÉPíTvE)

I:	Szociális	kompetenciák	

A szociális kompetenciák elsajátítása a következő területeken történik: tanulási terüle-

tek, idegen nyelven végzett munka, gazdasági feladatok megoldása idegen nyelven – 

CLIL, külföldi szakmai gyakorlat, szimulációk és projektek. 

Főként a következő készségeket sajátítják el:    

 •	 I	1:	Vezetői készségek

•	 I	2:	Csapatmunka

•	 I	3:		Szakmai kommunikáció

•	 I	4:  problémamegoldás

•	 I	5:		Időgazdálkodás

•	 I	6:		Személyes fejlődés

•	 I	7:		Konfliktuskezelés

•	 I	8:		stresszkezelés
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Das RuDolf Rempel BeRufskolleg

SzABvÁNyoK

Kritériumok Követelmények Időkeret
Pr
ofi

l	s
pe
ci
fik
ác
ió

S1-S7:
“Európában tanulni”

A bizonyítvány birtokosa 
számára lehetővé teszi, 
(lehetővé válik) hogy  
Európában tanuljon,  
dolgozzon és éljen.

a részletek az eBBD tanterv 
2. részében találhatóak.

a profilhoz:

2000 óra   
tanulói munka

W1-W11:
”Európában dolgozni”

L1-L6:
“Európában élni”

Ta
nu

lá
si
	a
lt
er
ül
et
ek

A1:
Üzleti adminisztráció  
az európai egységes 
piacon

az üzleti kompetencia elé-
réséhez szükséges tanulási 
területek. 

a részletek az eBBD tanterv 
3.2 részében találhatóak.

a tanulási alterületekhez

A1 – C2: 
720 óra 
(60 perces órákkal)

ill. 

960 óra 
(45 perces órákkal)

A2:
Európai és nemzetközi 
gazdaságtan

A3:
Üzleti informatika

A4:
Hazai üzleti jog

B1:
globális marketing

a nemzetközi üzleti kompe-
tencia eléréséhez szükséges 
üzleti területek a részletek 
az EBBD tanterv 3.3 részé-
ben találhatóak. 

Az EBBD-t  kibocsátó intéz-
mény dönthet úgy, hogy csak 
kettőt biztosít a négy tanu-
lási alterület ( B1, B2, B3, 
B4) közül, azonban az EBBD 
profilnak meg kell felelni

B2:
Európai Uniós és  
nemzetközi jog

B3:
számvitel, nemzetközi 
vonatkozások is

B4:
Nemzetközi adózás

C1:
Európai uniós polgárság 
és európai kontextus

Az európai kompetencia elé-
réséhez szükséges tanulási 
területek.

a részletek az eBBD tanterv 
3.4 részében találhatóak.

C2:	
kultúrák közötti 
kommunikáció és 
együttműködés

Kritériumok Követelmények Időkeret

Te
ch
ni
ka
i	k
öv
et
el
m
én
ye
k

D1:
Első idegen nyelv

A B2 szintű (CEFR) idegen nyelvi kompetencia eléréséhez szükséges  
szakterületek .

A részletek az EBBD tanterv 3.5 részében találhatóak.

D2:
második idegen 
nyelv

A B1 szintű (CEFR) idegen nyelvi kompetencia eléréséhez szükséges  
szakterületek .

A részletek az EBBD tanterv 3.5 részében találhatóak.

E:
CLIL - Tartaloma-
lapú nyelvoktatás

A részletek az EBBD tanterv 2. és 4.3 
részében, illetve a profil specifikáció S3, 
S4, W3 és W4 részében találhatóak.

Legalább 180 tanóra (60 perces 
tanórák esetén.)

Legalább 240 tanóra (45 perces 
tanórák esetén.) 

Amennyiben a CLIL órák száma 
meghaladja a minimum köve-
telményt, a fennmaradó órák 
az A1-C1 tanulási területekhez 
számíthatók be.

F:
Külföldi szakmai 
gyakorlat

A részletek az EBBD tanterv 2 és 4.4 részé-
ben találhatóak: legalább 2 az “Európában 
dolgozni” specifikációi közül (W1-W11), 
legalább 2 az “Európában élni” specifikációi 
közül (L1-L6) melyeket a következő doku-
mentumok bizonyítják:

1. Tanulói együttműködési megállapodás 
(ECVET) 

2. Jelentés 

3. Europass mobilitási igazolvány

4. Alkalmazói értékelés

5. Tanulói önértékelés - teljesítménylap

Általában 4 hét (vagy hosszabb, 
de nem kevesebb, mint 3 hét)

G:
Szimulációk, 
projektek

A részletek az EBBD tanterv 4.5 részében 
találhatóak:

legalább 2 az “Európában dolgozni” 
specifikációi közül (W5-W11), melyeket a 
következő dokumentumok bizonyítanak:

1. A szimuláció vagy projekt folyamán a 
munkafázisok dokumentálása

2. Prezentáció a szimuláció vagy projekt 
előrehaladásáról /előmenetelének és 
eredményéről 

3. Önértékelés feljegyzései / 
visszajelzései

h:
Általános egyete-
mi felvételi

az adott ország nemzeti vagy regionális 
oktatási rendszerének megfelelően

I:	
szociális kom-
petenciák (soft 
skillek)

(Ezek) az A,B, C és D tanulási területekbe, valamint az F-H technikai  
követelményekbe épülnek be.
Külön tanfolyam (pl. képzési módszerek), is számításba jöhet.
A részletek az EBBD tanterv 5. részében találhatóak.
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Aalborg	handelsskole,	Aalborg,	DK
www.ah.dk

Andrássy	György	Katolikus	Közgazdasági	 
Szakközépiskola,	Eger,	hu http://www.ekszi.hu/

Colegiul	economic	“Ion	Ghica”,	Targoviste,	Ro
www.colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

Eu-Geschäftsstelle	der	Bezirksregierung	Detmold,	
Detmold,	DE www.bezreg-detmold.nrw.de

European	Business	Baccalaureate	Diploma	e.v.,	DE
www.ebbd-ev.eu

haaga-helia	university	of	Applied	Sciences	helsinki,	FI
http://www.haaga-helia.fi

International	Business	College,	Wien,	AT
www.ibc.ac.at

Novgorod	State	university,	Novgorod,	Ru
www.novsu.ru 

Rudolf-Rempel-Berufskolleg	Bielefeld,	DE
www.rrbk.de

Summa	Business,	Eindhoven,	NL
www.summa-business.nl

helsinki	Business	College,	helsinki,	FI
www.businesscollege.fi

Aalborg Handelsskole

Business Competence in Europe.

AKKREDITÁCIó	ÉS	TANúSíTÁS
Eljárás
Jelenleg általában két lehetőség van az EBBD	iskolák akkreditációjára:

1.	Egy állami intézmény pl. az adott ország vagy régió minisztériuma által

2. A német EBBD non-profit bejegyzett szervezeten keresztül. Ez a szervezet

garantálja az EBBD	–	Európai	Gazdasági	Érettségi alkalmazásának és terjesztésének 

fenntarthatóságát az európai országok oktatási intézményein belül, miután a Comeni-

us projekt befejeződik.

Az akkreditáció fő célcsoportjai a szakiskolák és üzleti szakközépiskolák, melyek lehetővé 

szeretnék tenni tanulóik számára az EBBD bizonyítvány megszerzését. Középtávon más 

oktatási intézményeket is be kell vonni, akik képesek EBBD modulokat kínálni, mint 

például a nyelviskolák vagy az egyetemek. Az EBBD iskolák indulását a 2013/2014-es 

tanévre tervezik, amikor az EU projekt három év után befejeződik (2010. október-2013. 

szeptember).

Van mód azonban arra is, hogy a projekt tartama alatt értékelje egy iskola az EBBD-t, 

úgy, hogy akkreditációra jelentkezik, mint “EBBD kísérleti iskola”

Az	akkreditáció	lépései	EBBD	kísérleti	iskolaként	(2013.	szeptember	30-ig):	

» Kérjük, töltsék le honlapunkról azt a mintalevelet, melyben az iskola kifejezi  

szándékát, hogy bevezesse az EBBD-t : www.eurobacdiploma.eu., majd töltsék ki és 

írassák alá az oktatási intézmény jogi képviselőjével és küldjék el a következő címre:

Rudolf-Rempel-Berufskolleg

EBBD	Koordinátor

An	der	Rosenhöhe	5

DE	33647	Bielefeld

» A projekt azután vagy tanácsot ad, hogy milyen változtatások szükségesek ahhoz, hogy 

az intézmény megfeleljen a követelményeknek, vagy elküldi az igazolást és a jelentkezé-

si lapot, illetve további ötleteket ad. Az igazolással bizonyíthatja az iskola, hogy megfelel 

az EBBD (kísérleti iskola) sztenderdnek /előírásnak és jelentkezhet EBBD kísérleti iskolai 

tanúsításra.

» 2013. szeptember 30. után forduljanak a németországi EBBD bejegyzett szervezethez.

További	információk
További információ a multilaterális Comenius projekt „Netzwerk	zur	Entwicklung	und	

verbreitung	eines	europäischen	Wirtschaftsabiturs	-	European	Business	Baccalaureate	 

Diploma“:	www.eurobacdiploma.eu. honlapján található. Ezen az oldalon olvashatunk a 

projekt fejlesztéséről, érdekes eseményekről, az akkreditáció folyamatáról, a bizonyítvá-

nyról, és számos dokumentumot is megtalálunk, mint pl. a tanterv rövidített változatát, 

a teljes portfolió és a tanúsítási anyag legfrissebb elfogadott verzióját.

Kérem, bátran forduljanak hozzánk ezen az e-mail címen: info@eurobacdiploma.eu.
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Projektkoordinátor/Kiadó:
Rudolf-Rempel-Berufskolleg	Bielefeld

 An der Rosenhöhe 5 
 DE 33647 Bielefeld 
 Tel: +49 (0) 521 51-5410 
 Fax: +49 (0) 521 51-5406

	 info@eurobacdiploma.eu
	 www.eurobacdiploma.eu

510568-LLP-1-2010-1-DE-Comenius-CMP 2010-3789/001-001

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.

Az Európai Unió támogatásával

Tanulni. Dolgozni.  
Élni. Európában.
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