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A nemzetköziesítési stratégia célja 

Képző intézményként, a Converzum Tudomány Nyelviskola elsődleges célja a képzés folyamatos 

fejlesztése, ami a változó piaci igények minél jobb kielégítését szolgálja, ezzel biztosítva az intézmény 

versenyképességét és szakmai, üzleti fejlődését. 

A nemzetköziesítési stratégia megalkotása a fenti cél nemzetköziesítésben rejlő lehetőségeinek 

minél szélesebb körű kiaknázására törekszik. 

 

Küldetésnyilatkozat 

Partnerei, tanulói és az intézményben dolgozó munkatársak számára a Converzum Tudomány 

Nyelviskola az innovatív tanítás és tanulás, a modern, európai gondolkodás és értékeket, valamint a 

globalizált világban elengedhetetlen készségek elsajátításának elismert helyszíne legyen. 

 

Jövőkép 

A Converzum 2028-ra olyan intézménnyé válik: 

- ami az iskola által képzettek és a partnerek számára szakmailag kiemelkedő minőséget 

képvisel, 

- ami folyamatos szakmai innováció által állandóan megújul a nyelvhasználati és 

kommunikációs igények változásának tükrében, amibe beépíti a nemzetközi legjobb 

gyakorlatokat is,  

- amely a folyamatos szakmai innováció során kialakított arculatot az intézmény karakterének 

részévé teszi, ami megkülönböztető jegyként felismerhető a munkatársak, a partnerek és az 

iskola által képzettek számára, 

- ami folyamatosan növekvő mértékben készíti el és használja a megújulást képviselő saját 

tananyagait és képzéseit, 

- amely törekszik fejlesztéseit hazai és nemzetközi együttműködések keretében 

megvalósítani, 

- ami folyamatosan növeli a nemzetközi együttműködései számát és azok minőségét, 
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- amely a nyújtott képzések tekintetében messze meghaladja a szűk értelemben vett 

idegennyelv oktatást, és azt egy tágabban értelmezett kommunikációs szemlélettel váltja fel, 

amibe beletartoznak a soft skillek és a kommunikációban részt vevők teljes személye, 

- ami az európai uniós értékeket alapértékrendje részének tekinti, és azokat működése és 

képzései megvalósítása során aktívan képviseli és kommunikálja. 

 

Helyzetelemzés 

Klienscsoportok 

Belső klienscsoport 

Jelenleg 23 irodai munkatárs dolgozik a Converzum Tudomány Nyelviskolában. 80%-uk több mint 10 

éve tagja az intézménynek. Jellemző a folyamatos igény a fejlődésre és a külső egyre 

nemzetköziesedő klienscsoportok (a multinacionális cégeknél dolgozó tanfolyami résztvevők, a 

tanárképzéseken és a tanártovábbképzéseken részt vevő külföldi tanárok, az intézményben tanuló 

nemzetközi diákok és külföldi partnerek) által támasztott elvárásoknak való megfelelésre való 

törekvés.  

Külső klienscsoportok 

Felnőtt képzettek, elsősorban a nyelviskola céges partnerei által idegennyelvi és kommunikációs 

készségeik fejlesztése céljából tanfolyamon részt vevő munkavállalók. 2022-ben az intézmény teljes 

nyelvtanulói létszáma 1571 fő volt. A tanulók legnagyobb része a munkája végzéséhez szükséges 

nyelvtudás fejlesztése céljából vállalati képzések keretében, vagy egyéni finanszírozással és 

változatos motivációk által vezérelve tanult az intézmény keretein belül. Korosztály szerint a 

képzettek 33%-a 20-30 év közötti, 30%-a 31-40 éves, 24%-a 41-50 éves, és 13% tartozik az 50 fölötti 

korosztályhoz. Erre vonatkozólag ugyan nincs elérhető statisztika, de a tanulók döntő többsége 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik, arra készül, vagy abban vesz részt. A képzésekben részt vevők 

83%-a magyar, 9% -a európai uniós országokbeli, és 8%-ban EU-n kívülről érkezik. A Via Lingua 

nyelvtanárképző programokon elsősorban a fiatal felnőtt korosztály vesz részt, akik nemzetközi 

nyelvtanári oklevelet szereznek, valamint az Erasmus+ program keretében tartott 

tanártovábbképzéseken változatos európai országok tanárai és más, oktatásban dolgozó 

munkatársak részesülnek képzésben. 
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A Converzum Tudomány Nyelviskola kapcsolatban áll számos külföldi oktatási intézménnyel, 

amelyekkel lehetőség van tapasztalatcserére, tudásmegosztásra és egymás szolgáltatásainak 

ajánlására. 

 

Erőforrások 

Emberi és szakmai erőforrások 

A szolgáltatás jellegéből adódóan az emberi erőforrások kiemelt fontosságot képviselnek az 

intézmény sikeres működésében. A képzést és tágabb értelemben a szolgáltatást nyújtó 

munkatársak hozzáértése, felkészültsége, attitűdje a legfontosabb tényező, ami a szolgáltatás 

minőségét döntően meghatározza. A Converzum Tudomány Nyelviskola ezen okból kiemelt 

figyelmet szentel a munkatársak megbecsülésére, szakmai és emberi fejlődésére, mint egyes 

személyek és mint munkahelyi szakmai közösség. Ennek egy példája a nemzetközi mobilitásokban 

való részvételi lehetőség, ami a szakmai fejlődés egy hatékony formája. Ezen erőfeszítések 

eredményeképpen a nyelviskola vonzó munkakörnyezetet képes biztosítani dolgozói számára, ezzel 

elősegítve hosszú távú megtartásukat. 

A több mint 150 nyelvtanár munkáját egy 23 fős háttércsapat szervezi és támogatja. A szakmai 

innováció kulcsa a tanulmányi vezetés és a tanértrénerek, akik a folytonosan megújulásra való 

törekvést elősegítik, annak segítenek irányt szabni, és a szélesebb nemzetközi szakmai közösség 

számára elérhetővé tenni. A nyelviskola rendszeres szervezője olyan szakmai eseményeknek, mint 

workshopok, tanári konferenciák, ahol saját és vendégelőadók osztják meg tudásukat a 

résztvevőkkel. 

 

Tárgyi erőforrások 

A nyelviskola egy speciálisan erre a célra kialakított 800 m2-es iskolaépületben működik, ahol a 

mindennapi munka összes tárgyi feltétele biztosítva van a megfelelően felszerelt, világos, 

légkondicionált irodai helységekben és tantermekben, valamint számítogéppel felszerelt oktatási, 

vizsgáztatatási helyszínen. A tanfolyamok nyilvántartása és adminisztrációja rendeltetésszerű 

szoftver, míg az értékesítési munka megfelelő CRM rendszer segítségével történik.  

Az iskola két saját ZOOM előfizetéssel rendelkezik, melyeket többek között a nemzetközi 

kapcsolattartásra használ. 
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A működési környezet kihívásai 

A nyelvoktatási piac exponenciálisan gyorsuló változáson megy keresztül, ami egyre növekvő 

kihívások elé állítja a nyelvi képző vállalkozásokat. A 2010-es évtizedre érett piaci körülmények 

alakultak ki, amelyek a nyelvtanulási igény lassú csökkenésével és a meglevő igény magasabb 

minőségű és komplexebb kiszolgálásával támasztanak nagyobb követelményeket a képzőkkel 

szemben. Jellemzővé vált a lakossági nyelvoktatással szemben a vállalati nyelvoktatás, ami mára 

arányaiban a megtartott képzések 85%-át képviseli. 

Az idegennyelvet tanuló munkavállalók felé elvárás, hogy a tanult nyelven is képesek legyenek 

megfelelni a modern, nemzetközi munkakörnyezet elvárásainak és sikeresek legyenek többek között 

ahatékony kommunikáció, kapcsolatépítés, együttműködés, problémamegoldás vonatkozásában. 

Hozzáállásukban és kommunikációjukban megjelenjen az elfogadás, a multikulturális értékek 

követése, a demokratikus szemlélet, az inklúzió, az érzelmi intelligencia, a pozitivitás, a fejlődésre 

való nyitottság és az empátia. Ezzel a változással a nyelvtanítással foglalkozó képzők, a 

nyelvtanárképzés nemhogy nem tud lépést tartani, de jelentős részben nem is tudatosak a 

változások tekintetében. A fentiekben megfogalmazott kihívások a nyelviskola által kínált 

szolgáltatás értékét illetően döntővé fognak válni a közeljövőben, és fontos tényezők lehetnek annak 

vonzereje tekintetében a vásárlói bázis irányában, amennyiben releváns marad-e a szolgáltatás a 

célközönség számára, képes-e hozzáadott értéket képviselni és felkészíti-e a hallgatókat annál jóval 

többre, minthogy tudjanak rendelni egy étteremben a külföldi nyaraláson. A Converzum Tudomány 

Nyelviskola munkatársai számára ez izgalmas, előremutató kihívásokat jelent, és a megélhetés 

fenntartását, amennyiben az iskola szolgáltatásai hosszú távon versenyképesek, vagy akár piacvezető 

pozícióra tesznek szert. 

A fentiekben már megfogalmazott európai értékek megjelennek a nyelviskola a nemzetközi 

tanártovábbképző programjaiban, valamint a nemzetközi partnerekkel folytatott 

együttműködésekben is. Ezeknek az erősítése folyamatos kihívást jelent. 
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SWOT elemzés 

Erősségek 

- Stabil, hosszú távon elköteleződött 

munkatársak a kulcspozíciókban 

- Kihívásokat aktívan kereső és vállaló 

attitűd a vezetés részéről 

- Jelentős piaci jelentlét 

- Jól megalapozott szakmai hírnév a 31 év 

sikerese működés eredményeképpen 

- Folyamatos szakmai innováció 

- 150 aktív tanár 

- Minőségirányítási rendszer 

- Jól felépített, fenntartható folyamatok 

Gyengeségek 

- Informatikai, szoftveres támogatottság 

megléte, de csupán esetleges fejlesztése 

- A szervezet kis méretéből adódóan 

gyakran nagyon sokrétűvé válik az egyes 

munkatársak feladatköre, ami 

nehezítheti az adott dolgozó pótlását 

- Sales és marketing tevékenységek nem 

megfelelő átgondoltsága és gyakran a 

megfelelő tudás hiánya 

- Saját fejlesztésű tananyag hiánya 

- A nagyszámú tanár nemzetközi szakmai 

vérkeringésbe való bevonásának 

hatékonyságát növelni szükséges 

Lehetőségek 

- Nemzetközi kapcsolatok számának 

bővítése és a partnerségek minőségének 

javítása 

- További országos vagy régiós 

terjeszkedés 

- Nyelvoktatási módszertan megújítása 

- Tanárok és munkatársak képzése 

- Újabb oktatáshoz kapcsolódó belföldi és 

nemzetközi üzletágak bevezetése 

Veszélyek 

- Erős kitettség a magyar piaci 

körülményeknek 

- A magyar gazdaság nagymértékű 

kitettségéből adódóan a céges 

megrendelők érzékenysége a nemzetközi 

piac eseményeire 

- E-learning tananyagok minőségének 

javulása és azok fokozódó terjedése 

például költségcsökkentés céljából a 

személyes oktatás helyett 
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Stratégiai célok 

A nyelviskola az alábbi stratégiai célokat fogalmazta meg a 2022-2028 időszakra vonatkozólag: 

- Az intézmény tanárai, majd segítségükkel az általuk képzett felnőttek képessé válása arra, 

hogy munkájukban és azon kívül is olyan idegennyelvi kommunikációs, valamint 

interperszonális készségekre tegyenek szert, ami által céljaikat hatékonyabban érik el. 

- Az intézmény fejlesztési céljait növekvő mértékben nemzetközi projektek, tudásimport, 

valamint partnerségek segítségével érje el. 

- Az oktatás és a munkahelyi és társadalmi elvárások közötti kapcsolatok erősítése. 

- Az európai uniós értékek értékrenden alapuló munkahelyi kultúra fejlesztése, és ezen 

értékek aktív képviselete a belső és külsö klienscsoportokkal való kapcsolattartás, a belső 

működés és a képzések folyamán. 

 

Fejlesztési célok 

- Saját tananyag fejlesztése, tesztelése és alkalmazása. Évente legalább egy kiadvány készül 

minta óravázlatokkal és módszertani útmutatóval. 

- Az intézmény nemzetközi kapcsolatainak bővítése és fejlesztése közös pályázás formájában 

partnerségben megvalósuló projektekre. A cél legalább egy elnyert partnerségi pályázat a 

fejlesztési időszak alatt.  

- Egymás látogatása nemzetközi partnerség keretében, jó gyakorlatok cseréje, előadás egymás 

rendezvényein. Évente legalább egy új nemzetközi partnerrel kialakított aktív kapcsolat.   

- Új megrendelők felkutatása regionálisan az ország határain kívül is, kihasználva az online 

oktatási formát. Évente legalább két új megrendelés. 

- Az intézményi disszemináció és a szakmai információáramlás és együttműködés erősítése 

nemzetközi szinten is hírlevek, közösségi média posztok, személyes és online konferenciák és 

workshopok formájában. Megvalósulás az Erasmus+ mobilitások disszeminációs tervének 

megfelelően. 

- Az iskola honlapjának angol verziójának elkészítése 2023-ra. 
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Stratégia jóváhagyása és nyilvánossága, vezetői elkötelezettség 

Vezetői elkötelezettség 

A Converzum Tudomány Nyelviskola vezetősége kinyilvánítja elkötelezettségét jelen 

nemzetköziesítési stratégia végrehajtásában. 

Budapest, 2022. június 6. 

Tölgyesi Zsuzsanna cégvezető 

 

 

 

Jóváhagyás 

Jelen felülvizsgált „Nemzetköziesítési Stratégiát” a Converzum Tudomány Nyelviskola a 2022. június 

6-i munkatársi értekezleten megismerte és bevezetését jóváhagyta.  

Budapest, 2022. június 6. 

 

Tölgyesi Zsuzsanna cégvezető 

 

 

 

Nyilvánosság biztosítása 

Jelen „Nemzetköziesítési Stratégia” a Converzum Tudomány Nyelviskola honlapján 

(https://converzum.hu) 2022. szeptember 1-én valamennyi érdeklődő számára elérhető. 

 

 

 


