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AZ ÜZLET 

HANGJA 
A SOB Projekt hivatalos hírlevele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A show-nak folytatódnia kell 

(The Show Must Go On)! 
 

 
További szuper 

olvasmányok 

találhatók itt: 

 

 

S O B OKTATÁSI ESZKÖZÖK 

- 2 

SZERZŐ: A SOB PROJEKT KONZORCIUM 

 
A jelenlegi extrém helyzet ellenére a SOB konzorcium folyamatosan azon dolgozik, hogy 

biztosítsa a projekt zökkenőmentes és időben történő megvalósítását. Ha éppen otthon 

vagy és szeretnéd fejleszteni az alapvető, transzverzális és vezetői készségeid, jó hírünk 

van számodra! 

A SOB Oktatási Eszközök elkészültek – további információkat a következő cikkben 

találhatsz erről.  

A második jó hírünk pedig az, hogy a SOB Tanulási Platform kialakítása is szépen halad. A 

platformon többek között hasznos modulok, interaktív tesztek, hivatkozások és rengeteg 

csodálatos zene található azért, hogy a tanulást egyedibbé és még élvezhetőbbé tegyük 

számodra. Ha a rock zene segítségével többet szeretnél megtudni a vezetői készségekről, 

igényfelméréstől, marketingről, kommunikációról, kreativitásról és innovációról, valamint 

az üzleti stratégiáról – csak hogy néhányat említsünk a témák közül; látogasd meg a SOB 

Tanulási Platformot a következő címen: https://platform.soundofbusiness.eu/ 
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Elkészültek a The Sound of 

Business Oktatási Eszközök! 

SZERZŐ: A SOB PROJEKT KONZORCIUM 
 

A The Sound of Business projekt partnerei örömmel és büszkén 

jelentik be, hogy a Sound of Business Oktatási Eszközök (IO1) 

elnyerték végleges formájukat és már elérhetőek angol, magyar, 

bolgár, olasz, lengyel, görög és szlovák nyelven. 

Az elkészült eredménytermék az országonként elvégzett 

fókuszcsoportos interjúk során gyűjtött visszajelzések és 

javaslatok alapján lett kialakítva. A kézikönyv két fő 

irányvonalat követ: 

 a zenetörténetre alapozott innovatív megközelítést a 

Projekt Ciklus Módszertannal ötvözve, 

 

célja az alapvető/transzverzális és a vállalkozói készségek 

fejlesztése a felnőttek körében.  

Az Oktatási Kézikönyvben bemutatott módszertan a 25-60 éves 

korosztály számára ajánlott, és a különböző hátterű csoportokhoz 

jól igazítható, mint például a munkanélküliek, 

alulfoglalkoztatottak, átképzésre szorulók és a munkaerőpiacra 

újra belépők (sok esetben nők). Továbbá, azon start-up 

vállalkozóknak is ideális lehet, akik különösen érdekeltek a vezetői 

kompetenciáik fejlesztésében. 

Az Oktatási Kézikönyv legalább 3 éves felnőtt oktatási, nem-

formális oktatási vagy coaching tapasztalattal rendelkező 

pedagógusok, coachok és oktatók számára lett kialakítva, számukra 

ajánlott a használata. Az Oktatási Kézikönyv itt érhető el. 

 
 

A SOB CSAPATA KELLEMES IDŐTÖLTÉST ÉS JÓ TANULÁST/OKTATÁST 

KÍVÁN! 

https://soundofbusiness.eu/wp-content/uploads/2020/03/Manual_EN.pdf

