
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képen balról jobbra: Károlyi Tímea (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.), Páliné Keller Csilla 
(Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.), Horváth Jácint (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht.), DI Andreas Weiß (Regionalmanager Industrieviertel), Nikolett Raidl (Regionaler 
Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement), Dr. Kárpáti László (Keszthelyi Akadémia Alapítvány), Dr. 
Takácsné Hegyi Andrea (Keszthelyi Akadémia Alapítvány), Mag. Katalin Pálfi (Regionaler Entwicklungsverband 
Industrieviertel-Projektmanagement) 

 
 

Osztrák, magyar szakmai és politikai szervezetek, valamint térségi érintettek részvételével, nagy sikerrel 
zárult 2008. november 19-én az EDUCORB nyitókonferenciája, közel 200 fı részvételével. Magyar 
részérıl a stratégiai partnerek is bekapcsolódtak, az OKM Dienes Renáta vezetı tanácsos, a Mobilitás 
Ifjúsági Iroda irodavezetıje Sipos Gyızı és a Tempus Közalapítvány.  
 
A plenáris szakaszt követıen a csoportos mőhelymunkákat E. Vámos Ágnes korábbi OKM 
fıosztályvezetı asszony moderálta.  
 
A projekt legközelebbi eseménye, egy regionális közoktatási szakértıi csoport felállítása lesz. Az elsı 
találkozó december hónapban kerül megrendezésre, Szombathelyen.  
 
 
 

 
„EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION – PARTNERSÉG AZ 

OKTATÁSÉRT A HATÁRTÉRSÉGBEN” – sajtóközlemény 
 



 

 

 
 
 
2008. november 19-én az ausztriai, katzelsdorfi kastélyban került sor arra az osztrák-magyar képzési 
konferenciára és mőhelytalálkozóra, melynek célja, hogy az oktatási intézmények nemzetközi 
együttmőködéseihez kapcsolódó lehetıségek és támogatási források bemutatásra kerüljenek.  
A programban résztvevı gyerekek és fiatalok, a projekt nyújtotta elınyöket késıbb, iskolai tanulmányaik 
és majdani munkába állásuk során fogják igazán kamatoztatni. A programban eltöltött évek alatt 
természetessé válik számukra, hogy két-, vagy többnyelvő közegben nınek fel, megismerve annak szinte 
minden oldalát.  
Az EDUCORB projekt célja, hogy a nyugat-dunántúli határtérség (Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala 
megyék) és az ausztriai Industrieviertel térség (Niederösterreich tartomány) intézményei között 
fenntartható együttmőködés alakuljon ki, a fiatalok nyelvi, kulturális és gazdasági készségeinek fejlesztése 
érdekében.  
Az EDUCORB motíválni szeretné a térség óvodáit, iskoláit, tanirodáit a projektben való részvételre és az 
áltata kínált lehetıségek hasznosítására. Támogatást nyújt a releváns nyelvek legkisebb kortól történı 
elsajátítása érdekében, erısíti az együttmőködést az osztrák és magyar közintézmények között, valamint 
folyamatos segítséget és friss információkat biztosít a hazai, regionális és nemzetközi oktatási források 
elérhetıségérıl. Mindezekhez kapcsolódóan továbbképzési-, és regionális oktatási referens hálózatot 
alakít ki, hogy az új módszertani fejlesztéseket már az óvodapedagógia korai nyelvi fejlesztésének 
területén hasznosítsák, segítséget nyújtva a struktúra-, és pedagógiai módszertani változásokból fakadó 
problémák kezelésére.  
 
Az EDUCORB projekt a 2008. január 1 – 2011. december 31-ig tartó idıszak egyik jelentıs 
projektje, mely tematikus rendszerben került kidolgozásra.  

 
 
 1. Óvodai fejlesztések  
 
A legfontosabb feladatok között szerepelnek a német nyelvet oktató tankönyvek és munkafüzetek 
fejlesztése, metodikai szemináriumok szervezése, nemzetközi óvodás találkozók. A nyelvi kompetencia 
fejlesztése terén új módszerek kerülnek bevezetésre, megismertetésre és minél szélesebb körben történı 
hasznosítására a résztvevı intézményekben. A nyugat-dunántúli régió és az Industrieviertel közoktatási 
intézményeinek minél nagyobb számú projektbe történı bevonására kerül sor. Legfontosabb cél, hogy 
nagy hangsúly kerüljön a nyelvoktatásra és többnyelvőségre.  
 
 2. Iskolai fejlesztések  
 
Fontos, hogy a fiatalok megismerjék a szomszédos térségek és régiók nyelvét, kultúráját és mentalitását. 
Így a határtérség lakossága a többnyelvőségbıl származó elınyeit a jövıben az élet minden területén 
kamatoztatni tudja. A fiatalokat életszerő munkakörnyezet szimulálásával készítik fel a munka világában 
történı helytállásra, a munkaerıpiac kihívásaira. Mivel a régió közös gazdasági területté fejlıdik, fontos, 
hogy a fiatalok felkészültek legyenek a határokon átnyúló munkaerıpiacon és gazdaságban való 
részvételre, szélesedjen a látókörük, kialakuljon a mobilitásra való hajlandóságuk, hozzásegítve ıket a 
jövıbeni versenyképességük megırzéséhez. Célcsoport orientált és utazó pedagógus rendszerhez 
kapcsolódó tematikus találkozók kerülnek megrendezésre, melyek anyagai ún. „best practice” 
kézikönyvekben jelennek meg és kerülnek terjesztésre.  
 
 3. Kompetencia Központ  
 
A határokon átnyúló együttmőködések számának növelésére fontos a fenntartható hálózat kiépítése: 
Ennek mőködését segítik a honlapon folyamatos megjelenı információk (www.educorb.eu), a folyamatos 
tanácsadás és pályázatfigyelés, a szakmai szemináriumok és hírlevelek, valamint a nemzetközi 
partnertalálkozók.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 4. Tanirodák közti együttmőködések  
 
A tanirodák az együttmőködést közös adatbázis kialakításával teszik hatékonyabbá, kidolgozásra 
kerülnek a kétnyelvő e-contect és e-learning csomagok, gyakorlati kézikönyvek. Új, képzési csomag - 
„üzleti kapcsolatok a magyar-osztrák határrégióban szakértı” – kerül bevezetésre és akkreditálásra. A 
jogi, oktatási, üzleti és más területekhez kapcsolódó szakértıi ismeretek elsajátítása segíti a határrégiók 
gazdasági és jogi környezetében való könnyebb eligazodást és információadást.  
 
 
A projekt Lead Partnere: Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement  
 
 
Projektpartnerek:  

Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.  
Keszthelyi Akadémia Alapítvány  
Sopron-Fertıd Kistérség Többcélú Társulás  
Abteilung Kindergärten K5 und Schulen K4  
 
 
A programról részletesen:  

EDUCORB – Partnerség az oktatásért a régióban  
2008. november 19. Katzelsdorf Kastély (2801 Katzelsdorf, Schlossstrasse 1.)  
09.00 –10.00 regisztráció  
10.00 –12.00 Köszöntı, vitaindító elıadások, EDUCORB, beszámolók  
12.00-13.00 Ebéd  
13.00-15.00 Szakmai mőhelynap  
 
 
A rendezvénnyel kapcsolatban további információ és felvilágosítás a + 30-588-9886 telefonszámon és a 
timea.karolyi@westpa.hu e-mailcímen kérhetı. 
 
 


