
 

 

 

 
 
 

EDUCORB nyitókonferencia 

sajtóközlemény 
 

Az EDUCORB - „Partnerség az oktatásért a határtérségben” címő projekt Osztrák-magyar képzési 

nyitókonferenciája és mőhelytalálkozója került megrendezésre 2008. november 19.-én az alsó-ausztriai 

katzeldorfi kastélyban. 
 
A konferencián közel 200 fı vett részt nagy érdeklıdéssel az Alsó-ausztriai és a Nyugat-dunántúli Régió 
oktatási ügyeket érintı intézményeibıl. 
A határtérség általános iskoláinak és középiskoláinak igazgatói és tanárai, óvodavezetı pedagógusai és óvónıi, 
a régió oktatási hivatalainak vezetıi és munkatársai, valamint a régió vezetıi, kistérségeinek képviselıi és 
polgármesterei, és a két ország oktatási minisztériumainak képviselıi vettek rész a rendezvényen. 
 
Az EDUCORB projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 
keretében, az Európai Unió, a Magyar Köztársaság és az Alsó-Ausztriai Tartományi Akadémia 
társfinanszírozásával valósul meg. 
 

Néhány gondolat a projekt tartalmáról: 
 
A Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel –Projektmanagement, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség és a Keszthelyi Akadémia Alapítvány pályázatot nyújtott be az „Education Cooperation 
in the Border Region” (EDUCORB) – „Partnerség az oktatásért a határtérségben” címmel, amely támogatást 
nyert. 
 
Az EDUCORB projekt célja, hogy a határrégió képzési helyeinek hosszú távú együttmőködésével támogassa a 
fiatalok nyelvi, kulturális és gazdasági kompetenciáit. A Nyugat-magyarországi határövezetben található 
óvodákat, iskolákat, középiskolai gyakorló cégeket, tanirodákat és az alsó-ausztriai intézményeket hívjuk, hogy 
vegyenek részt a projektben és használják ki az abban kínált tevékenységeket/termékeket (lehetıségeket). 
 
Keszthelyi Akadémia Alapítvány EDUCORB projektben vállalt feladatai: 
 
1. Határ menti szakmai gyakorlati programok 
2. Iskolai tanirodák határon átnyúló hálózatának kiépítése 
3. E-Learning tanirodai tananyag fejlesztés és online vizsgalehetıség megteremtése 
 
Az EDUCORB projekt a következı lehetıségeket kínálja fel: 
 

• Szünidei szakmai gyakorlatokat a Nyugat-dunántúli Régióban és Alsó-Ausztriában 
• Europass mobilitási útlevél /bizonyítvány kiállítását  
• A határrégió gyakorló cégeinek, tanirodáinak együttmőködési hálózatban való aktív részvételi lehetıségét 
• Új „üzleti kapcsolatokat” Magyarországon 
• A projekt honlapján található adatbankot 
• A diákok és a tanirodavezetık számára határon átívelı mőhelytalálkozókat 
• Tanúsítványt adó új képzési lehetıséget: „Határokon átívelı kereskedelmi és gazdasági ismeretek az 

osztrák-magyar gazdasági térségben” 


