
 

 

 

Dieses Datenblatt wurde im Rahmen des Projektes RECOM HU-AT und in Abstimmung mit dem Lead Partner erstellt. Das Projekt RECOM 
HU-AT (Regional Cooperation Management HU-AT) wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-

Ungarn 2007-2013 durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Land Niederösterreich, das Land Burgenland, das Land 

Steiermark, die Stadt Wien und die Republik Ungarn gefördert. 

 

EDUCORB – Partnerség az oktatásért a határtérségben 

Az ötlet 
A határon átnyúló együttműködés – gazdasági és társadalmi szinten egyaránt – egyre nagyobb 
jelentőséggel bír. Az interkulturális kommunikációs és gazdasági kompetenciák nem hiányozhatnak a közös 
gazdasági és élettérből. Az ehhez szükséges kulcsfontosságú képességek megszerzése már az iskolában 
szükséges a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeinek javítása érdekében.  
Ezen célból született meg az „Educational Cooperation in the Border Region - Partnerség az 
oktatásért a határtérségben" elnevezésű határon átnyúló képzési projekt. 

A projekt 
Az EDUCORB projekt célja, hogy a nyugat-dunántúli határtérség (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala 
megyék) és az ausztriai Industrieviertel térség (Niederösterreich tartomány) intézményei között fenntartható 
együttműködés 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 lehetőségek hasznosítására. Támogatást nyújt a releváns nyelvek legkisebb kortól történő 
elsajátítása érdekében, erősíti az együttműködést az osztrák és magyar közintézmények között, valamint 
folyamatos segítséget és friss információkat biztosít a hazai, regionális és nemzetközi oktatási források 
elérhetőségéről. 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.  

Tevékenységek 
 Fiatal gyermekkortól az érettségizökig a regionálisan releváns nyelvek (DE, HU) elsajátításának 

ösztonzése 
 Metodikai fejlesztések a korai idegennyelv elsajátításhoz (kéziköynv, szemináriumok) 
 óvodák, iskolák és iskolai tanirodák között fenntartható együttműködések kialakítása a határtérségben 

(célcsoportorientált rendezvények, műhelyfoglalkozások, versenyek szervezése,  
 Know How átadás ”Jó gyakorlatok“ bemutatása és a határtérségben működő oktatási intézmények 

közti tapasztalatcsere által (utazó pedagógus rendszer) 
 Tanúsítványt adó új e-learning képzési lehetőség kidolgozása: „Határokon átívelő kereskedelmi és 

gazdasági ismeretek az osztrák-magyar gazdasági térségben” 
 Határon átnyúló szünidei és szakmai gyakorlatok lebonyolítása (a leonardo da vinci Mobilitási program 

társfinanszírozásával) 

Föbb adatok 
 Projekt kezdete és futamideje: 2008. január – 2011. december 

 Projektpartner  
o Ausztria: Regionalis Fejlesztési Szövetség Industrieviertel – Projektmenedzsment, Alsó-

Auszriai Tartományi Kormány Óvodai Osztálya 
o Magyarország: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhaszn´´u Nonprofit 

Kft., Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Sopron-Fertődi kistérség Többcélú Társulása 

 Projektbüdzsé 
o EFRE összesen: 705.175,30 € 
o Nyugat-Dunántúli Régió: 323.433,16 € 

 Kapcsolattartó: Raidl Nikolett (Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-
Projektmanagement) 
E-Mail: n.raidlqindustrieviertel.at 

További információ:  www.recom-huat.eu 

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

