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Workshop trenérů EBC*L pro ČR
V srpnu tohoto roku se v Praze
workshop pro trenéry systému EBC*L.

konal

Třídenní workshop byl veden specializovaným
zahraničním lektorem a účastnilo se jej celkem
9 osob (8 z České republiky; 1 ze Slovenska).
Měl za úkol seznámit pečlivě vybrané trenéry
s metodickým konceptem tréninků EBC*L a
dostatečně je připravit na poskytování této
služby firemním zákazníkům.
V ČR je tak k dispozici již 10 certifikovaných
trenérů, kteří mohou provádět tréninky EBC*L
ve firmách a zároveň jsou zárukou jejich
vysoké kvality.

Akreditovaná zkušební centra v ČR

V letních měsících se konalo
několik workshopů pro vedoucí
zkušebních center EBC*L a jejich
zástupce.
Zkušební centra budou uchazečům
o certifikát nabízet vlastní testování
EBC*L a přípravné kurzy ke
zkoušce.
Činnost
zkušebních
center bude zahájena většinou na
přelomu roku.
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Kraj

Název

Adresa

Webové stránky

Jihočeský

JINTES CB s.r.o.

U Výstaviště 1429, České Budějovice

www.jintes.cz

Österreich Institut Brno s.r.o.

Moravské nám. 15, Brno

www.oei.cz

Bfz o.p.s.

Štefanikova 1, Brno

www.bfz.cz

Institut dalšího vzdělávání,
Fakulta informatiky a
managementu, UHK

Rokitanského 62, Hradec Králové 3

www.uhk.cz/fim

EDUCA – Střední odborná
škola, s.r.o.

Přemyslovců 834/4, Nový Jičín

www.educa-sos.eu

Vzdělávací centrum v Krnově

Za Drahou 3, Krnov

http://www.vck.slu.cz

SSOŠ Hranice, s. r. o.

Jaselská 832, Hranice

www.ssos.cz

Akademie Jana Amose
Komenského, oblast Plzeň

Borská 2718/55, Plzeň

www.ajakplzen.cz

Střední škola informatiky a
finančních služeb, Plzeň,
Klatovská 200G

Klatovská 200G, Plzeň

www.ssinfis.cz

Obchodní akademie

Vinohradská 38, Praha 2

www.oavin.cz

Bfz o.p.s.

Budějovická 409/1, Praha 4

www.bfz.cz

Služba škole MB

tř. V.Klementa 601, Mladá Boleslav

www.sskolemb.cz

ČVUT, fakulta dopravní,
Ústav pro bakalářská studia
Děčín

Pohraniční 1, Děčín

http://www.dc.fd.cvut.cz

Občanské sdružení
soukromých učitelů
Litoměřice

Palackého 730/1, Litoměřice

www.skolaekonom.cz

Ústecký

Občanské sdružení
soukromých učitelů
Roudnice

Neklanova 1807, Roudnice nad
Labem

www.skolaekonom.cz

Vysočina

Bit cz training, s.r.o. ERUDIC

Brtnická 25, Jihlava

www.bitcz.cz

Mostní 5139, Zlín

www.fame.utb.cz

Jihomoravský

Královehradecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Plzeňský

Praha

Středočeský

Ústecký

Zlínský

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulta managementu
a ekonomiky, Centrum
dalšího vzdělávání
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Přípravné kurzy EBC*L
Akreditovaná
zkušební
centra
začínají
v současné době dle svých dispozic nabízet
přípravné kurzy na zkoušku EBC*L.
Uchazeč, který se přihlásí na zkoušku EBC*L,
získá k ceně zdarma studijní materiály, které
může využít i v rámci těchto kurzů.
Pro více informací o přípravných kurzech
EBC*L prosím kontaktujte přímo konkrétní
zkušební
centrum
nebo
Národního
reprezentanta ČR, společnost EuroProfis s.r.o.
na adrese ebcl@europrofis.cz.

Mezinárodní
konference
zástupců EBC*L, Sibenik

a

setkání

V září se v Sibeniku, Chorvatsko, uskutečnilo
pravidelné roční setkání všech národních
reprezentantů systému EBC*L, které bylo
spojeno se zasedáním Kuratoria.
Účastníci se v rámci konference a mnoha
workshopů věnovali evropské vzdělávací
politice, trendům ve vzdělávání, ale také
konkrétnímu
vývoji
systému
EBC*L
v jednotlivých zemích.
Národnímu reprezentantu systému EBC*L,
společnosti Europrofis, s.r.o., byl v rámci tohoto
setkání předán oficiální souhlas Kuratoria
s vykonáváním této činnosti pro ČR, který
stvrzuje splnění všech standardů kvality
kladených právě na Národní reprezentanty
systému EBC*L.
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