
 

e-Scola Képzési Rendszer 
 

 
A Magicom Kft. és az Observans Képzési Szolgáltató Kft., mint a képzés, a 

humánerőforrás-fejlesztés, az aktív tanulás iránt elkötelezett szervezetek tudásuk és 
tapasztalataik ötvözésével hozták létre az 

e-Scola Képzési Rendszert. 

 
Az e-Scola Képzési Rendszer keretéül szolgál annak a felnőttképzési, 

tartalomfejlesztési, infokommunikációs tudásnak, amelynek birtokában a szervezeti 
tanulási folyamatok tervezése, megvalósítása új alapokra helyezhető. 

 
 

Milyen témakörökben használhatja ki az e-Scola előnyeit? 
 

 Netikett - a vállalati elektronikus levelezés és internetezés 
általános szabályai 

 
 Információbiztonsági (vagy minőségügyi és 

környezetvédelmi) tudatosság fokozása 
 

 Szabvány alapú irányítási rendszerek („ISO”-s 
rendszerek) alapjai (ISO 9001, 14001, 27001) 

 
 Szervezeti eljárásrendek (pl. IT szabályzat 

kommunikálása, külsős ügynökök és képviselők rendszeres képzése, oktatása) és 
változásainak hatékony kommunikálása 

 

Miért érdemes használni az e-Scola Képzési Rendszert? 
 

 Mert vannak ismétlődő jellegű és a munkatársak nagy részét érintő képzések a 
szabvány alapú irányítási rendszerek (pl. ISO 9001) fenntartása érdekében; 
 

 mert fontos, hogy egy eszközben nyilvántarthassuk a tanulási 
eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó költségeket is; 
 

 mert közösen keressük a költséghatékonyabb képzési formákat; 
 

 mert ez egy ún. vegyes képzési rendszer, mely a hagyományos 
oktatást elektronikus felülettel támogatjuk (blended learning); 
 

 mert az általunk alkalmazott irányított aktív tanulástámogató 
eszközök és a duális tananyag fejlesztési modellünk növeli a képzési hatékonyságot. 

 
 

Ismerje meg Ön is az e-Scola Képzési Rendszert 
www.e-scola.hu



 
Oktatási referenciánk közül néhány: 

 

MagiCom Kft. 
 

Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 

Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet (PE FI) 

Pannon Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar (PE GTK) 

Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) 

Institute for Social and European Studies Foundation (ISES) 

 

Observans Kft. 
 

CEU Graduate School of Business 

Common Purpose Egyesület 

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 

Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat 

P92 IT Solution Kft. 

Perfekt Zrt. 

Pénzügyminisztérium 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 

Institute for Social and European Studies Foundation (ISES) 

Mit nyújtunk Önnek? 

 Felmérjük az oktatási igényeket, a tananyagot a szervezetre szabjuk; 
 

 kidolgozzuk a képzési programot, és tetszőleges témakörben az irányított aktív 

tanulást támogató tananyagot; 
 

 kialakítjuk és nyomon követhetővé tesszük a teljes képzési folyamatot; 
 

 teszteljük az önálló tanulásra alkalmas elektronikus tananyagot a megrendelő 
bevonásával; 

 

 a tananyag részeként vizsgatesztet és technikai környezetet hozunk létre; 
 

 ingyenes és kedvezményes képzések keretében megismertetjük a különböző 

tanulástámogató eszközöket; 
 

 biztosítjuk a tananyaghoz való hozzáférést a felhasználók (oktatandó személyek) 

számára; 
 

 gondoskodunk a tananyagok és tesztek naprakészségéről, a szükséges változások 

átvezetéséről; 
 

  tanulásra, ismeretszerzésre ösztönző tananyagokat és tanulási környezetet 

biztosítunk; 

 

 a szervezetnél folyó külső auditokra (vevői és tanúsító testületi felülvizsgálat) 

biztosítjuk a képzési tevékenység objektív bizonyítékait (hiteles naplófájlok). 

További információért keressen minket: 
 

Tarján Gábor 
ügyvezető partner 

tarjan.gabor@magicom.hu 

 
MagiCom Kft 

1102 Budapest, Szent László tér 20. 

tel: 06 1 260 5869 
fax: 06 1 260 3747 

www.magicom.hu 

Bertalan Tamás 
ügyvezető igazgató 

bertalan.tamas@observans.hu 

 
Observans Kft. 

1137 Budapest, Vígszínház utca 5. III. e 
tel/fax: 06 1 239 4653 

www.observans.hu 


