
 

PROGRAM_ 10:00-10:30_ REGISZTRÁCIÓ ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ  
10:30-11:00_ KÖSZÖNTŐ, MEGNYITÓ 
Barbara Schwarz, Alsó-Ausztria Tartományi Kormány t anácsosának és 
Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármes terének köszönt ője 
 

11.00-12.15_SZAKMAI EL ŐADÁSOK 
Az Alsó-ausztriai Nyelvi Offenzíva bemutatása 
Therese Reinel (Alsó-ausztriai Tartományi Akadémia Nyelvi 
Kompetenciaközpont, projektvezető) 
 

Két osztrák-magyar projekt kísér ő tanulmányának 
eredményei: az alsó-ausztriai határtérségi óvodákba n folyó 
szlovák és cseh nyelvtanítás sikerei, lehet őségei és 
kapcsolódó javaslatok 
Elisabeth Wappelshammer (Alsó-ausztriai Tartományi Akadémia munkatársa) 
 

Az utazó pedagógus rendszer  
Dr. Hámoriné Váczy Zsuzsa (Eaton Consulting, oktatási tanácsadó) 
 

Tudásszerzés a 21. században – az e-learning képzés i 
lehetőséghez kapcsolódó szakmai el őadás 
Dr. Merkei Attila (Keszthelyi Akadémia Alapítvány, kuratóriumi elnök) 
 

Az életen át tartó tanulás támogatási lehet őségei  
Sinkó Zsófia  (Tempus Közalapítvány munkatársa) 
 

12.15-12.30_TANÚSÍTVÁNYOK ÁTADÁSA 
A „Határokon átível ő kereskedelmi és gazdasági ismeretek az osztrák-
magyar gazdasági térségben” című e-learning képzést sikeresen teljesítő 
tanulók részére 
 

12:30-13:30_EBÉD 
 

 

13.30-14.30 AZ EDUCORB PROJEKT EREDMÉNYEINEK 
BEMUTATÁSA  
Az óvodai nyelvtanítás és a határon átnyúló óvodai 
tevékenységek eredményei és hatásai 
Stanitz Alexandra (anyanyelvi munkatárs, Alsó-Ausztria) 
Kebeleiné Németh  Magdolna  (óvodavezető, Fertőszentmiklós) 
Schey Gabriella  (utazó óvodapedagógus, Sopron-Fertőd Kistérség) 
 

Az iskolai nyelvtanítás és a határon átnyúló iskola i 
tevékenységek eredményei és hatásai 
Pálfi Katalin  (magyartanár, Alsó-Ausztria) és industrievierteli tanulók  
Böröczki Judit  (némettanár, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola ) és 
tanulói 
 

A határon átnyúló tanirodai tevékenységek eredménye i és 
hatásai 
Elisabeth Sowa  (Kereskedelmi Szakközépiskola Bruck an der Leitha, 
tanirodavezető) és tanulói 
Kocsis Anett (Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
Győr, tanirodavezető) és tanulók  
 

Moderáció: Nikolett Raidl (EDUCORB projektvezető) 
 

KERETPROGRAMOK: 
• A projekt eredményeinek bemutatása - plakátkiállítás  
• Lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek arra, hogy a helyszínen próbálják ki a 

„Határokon átível ő kereskedelmi és gazdasági ismeretek az osztrák-
magyar gazdasági térségben” című e-learning tananyag használatát 
 

 

MEGKÖZELÍTÉS

 
www.hotelsopron.hu  

Ausztria  

 

Az EDUCORB egy oktatási témájú projekt, amely 2008-ban azzal a 
célkitűzéssel indult el, hogy az industrievierteli és nyugat-dunántúli 
fiatalok számára intekulturális kompetenciákat, valamint gazdasági 
ismereteket közvetítsen határon átnyúló jelleggel. A szomszédos nyelv 
kölcsönös bevezetése az óvodákban, a közös rendezvények és szakmai 
gyakorlatok lehetővé tették az osztrák és magyar óvodások, valamint 
iskolások számára, hogy megismerjék a szomszédos ország nyelvét, 
kultúráját, hétköznapjait, valamint gazdaságát. A középiskolások az új e-
learning képzési forma segítségével bővíteni tudják gazdasági 
ismereteiket a másik országra specializált tartalmakkal. 
Az EDUCORB projekt az Industrievierteli Regionális Fejlesztési 
Szövetség - Projektmenedzsment, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség, a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása, a 
Keszthelyi Akadémia Alapítvány, valamint az Alsó-ausztriai Tartományi 
Kormányhivatal Óvodai Osztálya együttműködésében valósul meg. 

EDUCORB 
Partnerschaft für die Bildung in der Region 
Partnerség az oktatásért a határtérségben  

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet  
Jelentkezési határid ő: 2012. május 11. 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
Fax: 06-94-326-147, E-mail: adrienn.odor@westpa.hu 

 
A résztvevőket a jelentkezés sorrendjében regisztrájuk. A regisztrációról 

visszaigazolást küldünk. 
A rendezvényen magyar-német nyel ű tolmácsolást biztosítunk.  

A rendezvényen való részvétel ingyenes. 

 

MEGHÍVÓ 
 
AZ EDUCORB - PARTNERSÉG AZ OKTATÁSÉRT A HATÁRTÉRÉGB EN 
PROJEKT ZÁRÓRENDEZVÉNYÉRE 
2012. MÁJUS 21. HÉTFŐ, 10.00 – 14.30 ÓRA KÖZÖTT 

HOTEL SOPRON, H-9400 SOPRON, FÖVÉNYVEREM U. 7. 

Az EDUCORB projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Unió, Magyarország és az Alsó-Ausztriai Tartományi Akadémia társfinanszírozásával valósul meg. 

 


