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EdTWIN - Education Twinning for European Citizenship 

Az ötlet 
„A személyes találkozás a tartós kapcsolatok alapja“ jelmondat égisze alatt a Bécsi Oktatási Hivatal bővíti 
határon átnyúló oktatási és képzési kezdeményezéseit. A projekt más országokból és kultúrkörökből 
származó emberekkel való találkozások és pozitív tapasztalatok alapján új minőségű európai 
azonosságtudatot szeretne kialakítani.  Ezzel a Centrope régió képzésében új területeket állítanak előtérbe.   

A projekt 
A határon átnyúló kezdeményezés a régió iskolásainak, tanárainak és oktatási szakembereinek szól. Iskolai 
partnerségek, a szomszédos régiókban végzett gyakorlatok, nyelvtanfolyamok stb. segítenek a 
gyerekeknek abban, hogy ne féljenek a szomszédos régiókkal való kulturális és nyelvi együttéléstől.   
Ily módon megszüntethetők a fiatal européerek gondolkodását és érzelmeit befolyásoló korlátok. E 
kezdeményezésnek köszönhetően kialakítható a Centrope régió mint közös élettér és gazdasági térség 
kedvező fejlődésének alapja.    

Tevékenységek 
 A „Centrope Oktatási Központ“ nyelvi és kompetenciaközpont kialakítása és megnyitása 2009. 

május 11-én  

 Oktatási anyagok fejlesztése a szomszédos ország nyelvének elsajátítására  

 A régió iskolai osztályai közti partnerkapcsolatok, közös projektmunkák 

 Szakközépiskolák közti képzési együttműködés   

 Szakmai gyakorlatok a szomszédos régió diákjai számára   

 Közös továbbképzés tanárok számára  

 Szakmai konferenciák tanárok és oktatási szakemberek számára   

 Nyelvi asszisztensek cseréje az idegennyelv-tanítás támogatására  

Főbb adatok 
 A projekt megvalósításának kezdete és időtartama: 2008 tavasza, kb. 3,5 év  

 Projektpartnerek  
o Ausztria: Bécsi Oktatási Hivatal Európa Irodája (vezető partner)  
o Szlovákia: Pozsonyi járás  
o Csehország: Brnói Pedagógia Oktatási Központ  
o Magyarország: Győri Nyugat-magyarországi Egyetem 

 A projekt költségvetése – a szlovák-osztrák projekt esetében:  
o ERFA összesen: 576.070 euró  
o ERFA Bécs: 401.047 euró 

 A projekt költségvetése – az osztrák-cseh projekt esetében:  
o ERFA összesen: 672.593 euró  
o ERFA Bécs: 410.550 euró 

 A projekt költségvetése – az osztrák-magyar projekt esetében:  
o ERFA összesen: 601.372 euró  
o ERFA Bécs: 398.471 euró 

További információk: www.recom-huat.eu 

http://www.recom-huat.eu/

