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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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Európa – Gazdaság – 
Mobilitás
Európa évről évre egyre jobban összenő – politikai, szociá-

lis és mindenekelőtt gazdasági viszonylatban. A kihívások, 

amelyeket ez a fejlődés magával hoz, megkövetelik a gaz-

dasági összefüggések különös megértését az egyesült Euró-

pában. Hajlandóságot követelnek a mobilitásra, széles-

körű szociális és gazdasági kompetenciára, hogy biztosan 

mozoghassanak a nemzetközi gazdasági kérdések terén.

Az European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) fejlő-

désnek indítja ezeket az igényeket! Messze a mindenkori 

nemzeti kereten túl, a fiatalok a felsőfokú intézménybe 

történő felvételen kívül megszerezhetik az EBBD-t, mely 

egy harmonizált, európaszerte elismert kiegészítő képesí-

tés a gazdasági szakmák területén. Ezzel növelik esélyei-

ket az európai munkaerőpiacon.

Gazdasági kompetencia 
európaiul
Az Európai Gazdasági Térség kiterjedtebb és specifikusabb 

kompetenciákat követel a jövőben. Az EBBD bizonyítvány 

pontosan az ilyen kompetenciákhoz lett kifejlesztve: 

Kiválóan kiképzett munkaerővel támogatja az európai 

gazdaságot. A végzősök egy külön, nemzetközileg elismert 

bizonyítványt kapnak előkészülésként egy európai közpon-

tú továbbtanulásra.

> Gazdasági ismeretek

> Ismeretek nemzetközi gazdasági területeken 

> Európa kompetencia  - CFEC

> Idegennyelv ismeret több nyelven

> Képesség gazdasági kérdések feldolgozásához egy  

 idegennyelven – CLIL

> Szakmai ismeretek alkalmazása  

 külföldi gyakorlatnál

> Probléma megoldási képesség gazdasági  

 projektek és szimulációk terén

> Szociális kompetencia - Soft Skills

Európa együtt dolgozik
Nemzetközi partnerek fogtak össze az European Business 

Baccalaureate Diploma közös kifejlesztésére és egy meg-

felelő tanterv elkészítésére. Pillanatnyilag a kiértékelési 

szakasznál tartanak. 2012 szeptemberétől az EBBD-t a 

projekten kívüli iskolák is tervbe vehetik.

A projektpartner az „European Business Baccalaureate 

Diploma e.V.“ határozza meg a szabályokat a bizonyít-

ványhoz. 

A nemzetközi partner

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

A támogatók
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


