
Osztrák-magyar (valós vagy fiktív) üzleti 
kapcsolatok

Mik az előnyei a diákok szempontjából? 
� bepillantást nyernek a régióban a munka világába és a 

gazdaságba, valamint felismerik a szakmai és társadalmi 
összefüggéseket, 

� leépítik a félelmeiket az iskolán kívüli szervezeteknél 
való eljárás tekintetében, egyben nő az öntudatosságuk 
és önbizalmuk

� egy szomszédos ország nyelvén is gyakorolják a 
szakmai és gazdasági életben való kommunikációt  

� elkezdik saját szakmai hálózatuk felépítését 
� javítják állásesélyeiket



Osztrák-magyar (valós vagy fiktív) üzleti 
kapcsolatok

Mik az előnyei a tanárok szempontjából?
� a tantárgyakon átívelő tanirodai oktatás 

intézmény- és országokon átívelővé is válik

� a diákok számára a gyakorlatban is 
megélhetővé válik az a jelmondat, hogy: „az 
életnek tanultok“, és mindez fokozza belső 
motivációikat 

� eszmecsere alakul ki egy másik kultúrához 
tartozó szakértőkkel és az interkulturális tanulás 
nem marad puszta szólam.



Osztrák-magyar (valós vagy fiktív) üzleti 
kapcsolatok

Milyen el őnyökkel jár az iskola vezetése 
szempontjából?

� bővül az oktatási kínálat, nő az iskola 
vonzereje 

� a saját iskola erősebben beágyazódik a 
határrégió egészébe

� az iskolának a szomszéd felé való nyitása 
révén új projektek születhetnek



Osztrák-magyar (valós vagy fiktív) üzleti 
kapcsolatok

Mik az előnyei a társadalom szempontjából?
� a határtérségben folyó minél színvonalasabb 

képzés közös céllá válik

� a tanulók társadalmi, kulturális és gazdasági 
kompetenciái jobban fejleszthetők; olyan 
emberek kerülhetnek ki a gazdasági életbe és 
mutathatják meg, mit tudnak, akik öntudatosak, 
kezdeményezők,  és szakmailag hozzáértők. 



EDUCORB – iskola - taniroda

� elengedhetetlen, hogy az iskola vezetése 
a projekt mögött álljon 

� „tanulás“ a tanirodában

� az EDUCORB projektből partneriskola-
projekt válik



Tippek az osztrák és magyar 
gyakorlócégek együttműködéséhez 

� írásbeli együttműködési megállapodás
� 1. Alapelvek – mely keretfeltételeknek kell megfelelni?  

� 2. Célok – mit szeretnének közösen megvalósítani? pl. 
tanirodai házi vásár keretfeltételek

� 3. Intézkedések – milyen módul kerülnek a célok 
megvalósításra?

� 4. A felelősök – az iskola részéről ki a fő  felelős az 
együttműködésért, és ki, mikor felel egyes részekért?

� 5. Időtartam – meddig él a megállapodás?



Az együttműködés intézményesítése

� keresni kell egy olyan iskolát a 
határtérségben, amely tanirodát üzemeltet

� találkozó szervezése

� a diákokat már ebben a szakaszban is 
feltétlenül be kell vonni

� együttműködési szerződés kötése 



A partnerség gondozása

� rendszeres kapcsolattartás

� nyújtsanak tájékoztatást a projektben elért 
haladásról és a sikerekről 

� hívják meg partnereiket az iskola általános 
rendezvényeire

� prezentáljanak közös projekteket az 
interneten, hírlevélben, 
sajtóközleményekben



Az eredmények dokumentálása 

� hogyan kommunikáljuk  (közösen) a 
sikereket a médiában, az 
iskolarendszerben és a szülők irányába?



Mit tegyünk, ha …?

� … a partnerség kezd ellaposodni?
� kapcsolatfelvétel, rendszeres látogatások, 

találkozók

� a találkozókra hívjuk meg az iskola vezetését 
és a szülői munkaközösséget is; a találkozókat 
dokumentáljuk fotókkal és logókkal

� találjanak ki rituálékat a partnerség számára, pl. 
havi jelentés a tanirodából



Mit tegyünk, ha …?

� … mindent egyvalaki visz a hátán?
� rögzítsük írásban a partnerséget

� írjuk le a célokat

� jelöljünk ki kapcsolattartókat

� a partnerség intézményesül, és nem marad 
minden a magányos harcosok nyakán.



ACT www.act.at

� Magyarország nem tagja az Europen-nek

az ACT-Bank nyithat egy bankszámlát a 
magyar gyakorlócégnek 

� ACT-Bank – Mag. Gerald Solic 

Gerald.solic@act.at

� Hogyan találok magyar tanirodát?
• projekthonlap?

• az ACT linkjének elhelyezése a projekt 
honlapján?


