
                                                              

Proiectul „Easy Business E-learning Transfer” acronim EBBL, LLP-LdV-TOI-2009-HU-009, din cadrul 
Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii, subprogramul Leonardo da Vinci – Transfer de 
Inovaţie 

Rezumatul proiectului:

Programul Easy business blended learning - Nivel A este un concept modern şi inovator de învăţare. 
Acesta combină avantajele conceptului e-learning cu avantajele cursurilor de formare tradiţionale. 
Grupul ţintă este format din persoane cu sau fără cunoştinţe în managementul afacerilor. Conţinutul 
"Easy business - Nivel A" cuprinde 4 module cheie: Întocmirea bilanţului, Obiectivele Întreprinderii şi 
Indicatori, Calculaţia costurilor şi  Drept comercial. 

Parteneriatul  proiectului  va implementa  conceptul  Easy  business blended learning în  şase ţări,  şi 
anume  Ungaria,  Republica  Cehă,  Polonia,  Italia,  România  şi  Turcia.  Easy  business este  cel  mai 
cunoscut şi mai premiat program de învăţare de administrare a afacerilor din ţările vorbitoare de 
limba  germană.  Această  largă  recunoaştere  este  dată  de  orientarea  sa  practică,  conţinutul 
antreprenorial şi standardelor înalte de calitate în e-learning şi training. Acesta este singurul program 
care  este  recomandat  pentru  pregătirea  examenului  EBC*L  (European  Business  Competence  * 
Licence), standard de certificare recunoscut la nivel internaţional pentru competenţa în afaceri. 

Programul Easy business blended learning este format din Easy business e-learning şi un concept unic 
de training şi oferă soluţii pentru multe dintre problemele formării profesionale din ţările ţintă, cum 
ar  fi:  rata  scăzută  de  participare  în  programele  de  formare,  calitatea  diferită  a  programelor  de 
învăţare sau domeniul de aplicare limitat al programelor de formare profesională. 

Partenerii din proiect vor crea condiţiile necesare pentru lansarea cu succes a Easy business blended 
learning în sistemele de formare profesionale naţionale. Partenerii vor traduce textele didactice în 
limbile naţionale şi le vor adapta la specificul naţional, ţinând cont de rezultatele analizei nevoilor 
educaţionale.  Astfel  vor  rezulta  şase  noi  versiuni  naţionale  ale  Easy  business  e-learning şi  va  fi 
pregătit un grup de de formatori certificaţi. Conceptele naţionale de blended learning vor fi testate şi 
evaluate. Rezultatele  vor fi introduse  în sistemele de formare profesională naţionale. 

Parteneriatul proiectului este format dintr-un partener din Austria şi şase parteneri din ţările ţintă  şi 
este coordonat de partenerul maghiar. Partenerii sunt profesionişti din diverse segmente ale formării 
profesionale şi educaţionale. Aceştia  fac parte din cadrul reţelei europene EBC*L (European Business 
Competence * Licence) şi au o mare experienţă în domeniul formării şi educaţiei în administrarea 
afacerilor.  
Easy  business  blended  learning va  spori  interesul  de  participare  în  programele  de  formare 
profesională din ţările ţintă şi va contribui la creşterea calităţii rezultatelor în domeniile educaţiei şi 
formării  profesionale la  nivel  naţional.  Din punct de vedere european, acest  proiect  îndeplineşte 
obiectivele  educaţionale  ale  Uniunii  Europene  cu  privire  la  învăţarea  continuă,  transparenţă  şi 
mobilitate şi standarde înalte de calificare.

Proiect finantat cu sprijinul Comisiei Europene


