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Helmut Gross
ADALÉKOK  A  JÁSZBERÉNYI  ÉS  A  VECHTAIFÕISKOLÁK  KÖZÖTTI  EGYÜTTMÛKÖDÉSTÖRTÉNETÉHEZ

Bevezetés, a kapcsolat felvétele
A magyarországi rendszerváltás után partnerkapcsolat alakult ki a jászberényi ésa vechtai állami gimnázium között. A vechtai gimnázium igazgatójának sikerült meg-nyerni Vechta város polgármesterét és Gazdasági Bizottságát annak a tervnek,hogy létesüljön a két város között testvérvárosi kapcsolat. Ezzel szinte egyidõben,1990-ben a német szakos Stanitz Károly indítványára a Jászberényi TanítóképzõFõiskola akkori fõigazgatója, Nagy József javasolta az Osnabrücki Egyetem VechtaiTagozatának egy cserekapcsolat elindítását. Ez a három kezdeményezés összekap-csolódott, és 1991 pünkösdjén oda vezetett, hogy egy háromfõs küldöttség utazottJászberénybõl Vechtába, amelynek tagjai Magyar Levente polgármester, SzentesiMihály, az Oktatási Bizottság elnöke és Stanitz Károly, a Jászberényi TanítóképzõFõiskola nemzetközi kapcsolatokért felelõs oktatója voltak. Ez utóbbi és HelmutGross, a Vechtai Egyetemi Tagozat nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanára közöttkialakult kapcsolat eredményeképpen fokozatosan különbözõ cserekapcsolatokalakultak ki.

Az együttmûködés különbözõ formáinak kialakulása
Az elsõ lépést Helmut Gross és Prof. Hartmut Hacker tájékozódó látogatása jelen-tette 1991 júliusának végén, amelynek célja a jászberényi fõiskola és az együttmû-ködésben érdekelt oktatók megismerése volt. E látogatás során arról esett szó, mi-lyen lehetõségei vannak oktatók és hallgatók csoportos és egyéni cserelátogatá-sainak mindkét irányban.A csoportos cserelátogatások terve egy háromoldalú program keretében valósultmeg: a Vechtai Egyetemi Tagozat akkor már 1984 óta egy egyhetes kétoldalú prog-ramban vett részt az Angers-i Tanítóképzõ Fõiskolával, amelynek célja a német (Al-só-Szászország) és a francia oktatási rendszer összehasonlítása, valamint az egyesiskolai tantárgyak koncepciójának és didaktikájának megvitatása volt. Ezt a prog-ramot a Német-Francia Ifjúsági Iroda (OFAJ/DFJW) támogatta és támogatja máigis, és ez a szervezet lehetõvé tette annak idején, hogy az ilyen eredményesnek bizo-nyult programokba bekapcsolódhassanak harmadik partnerként közép- és kelet-európai országok intézményei is.

Az angers-i kollégák, elsõsorban Prof. Pierre Pichot, majd (az õ nyugdíjba vonulásaután) 2000 óta Prof. Hervé Girault örömmel fogadták a háromoldalú együttmûködéslehetõségét, és azóta is lelkesen és tevékenyen támogatják.A jászerényi német mûveltségi területes hallgatóknak egy féléves vechtai részkép-zését, valamint a vechtai nyelvszakos hallgatók kettõ-négyhetes tutori tevékenységéta jászberényi hallgatókkal a DAAD (Német Akadémiai Csereszolgálat) keleti part-nerség programjának a támogatásával lehetett megvalósítani. Az oktatók kölcsönöscseréjét, amelynek célja a tájékozódás, szakmai beszélgetések, valamint vendég-elõadások tartása, szintén ennek a forrásnak a felhasználásával lehet megvalósítani1995 óta, amikor is a két intézmény megkötötte az együttmûködési szerzõdést.További egyéni cserelehetõséget jelent vechtai zenetanárok vagy ének-zene sza-kos hallgatók számára az a kettõ-négyhetes program, amelynek keretében a részt-vevõk Jászberényben, Budapesten és Kecskeméten a Kodály-módszert tanulmá-nyozhatják. Ennek a programnak a pénzügyi hátterét Jászberény város ösztöndíjabiztosítja, amelyet a város polgármestere 1993-ban a testvérvárosi szerzõdés aláírásaalkalmából ajánlott fel Vechta városának. A programot a két város zeneiskolájakoordinálja.
Az eddigi csereprogramok áttekintése

Pedagógiai program
E program keretében 1992 óta találkoznak tíz-tizenöt fõs tanító szakos hallgatóicsoportok Angers-bõl (Franciaország), Vechtából és Jászberénybõl két-két oktatókíséretében évente egy alkalommal váltakozva a három intézmény valamelyikénekszékhelyén. A vendégek és a vendéglátók képviselõi óvodákat és iskolákat láto-gatnak meg, a látottakat és az ezek alapját képezõ pedagógiai koncepiókat megvitatjáka pedagógusokkal, majd a fõiskolákon a napi témákhoz kapcsolódó referátumokathallgatnak meg. Esténként közösen sportolnak, szórakoznak, és személyes kapcso-latokat építenek. Késõbb kettes vagy hármas csoportokban írják le egy-egy félnapprogramját a Német-Francia Ifjúsági Iroda számára készülõ beszámolóhoz, amelyetvégül egy vechtai vagy angers-i oktató állít össze.A program élõ, és a hallgatók szívesen vesznek részt benne. Mi, akik a programotkoordináljuk, újra és újra örömmel tapasztaljuk, milyen gyorsan alakulnak ki a gyü-mölcsözõ szakmai és személyes kapcsolatok a nyugat-franciaországi, az észak-nyugat-németországi és az alföldi hallgatók között, amelyek közül számos késõbbis megmarad.Azok az iskolai tantárgyak, amelyeknek koncepcióit a programok során megvizs-gálták a résztvevõk, a következõk:
§ német nyelv az óvodában,
§ angol nyelv az iskolaelõkészítõben,
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§ angol nyelv az alsó tagozatban,
§ matematika az alsó tagozatban,
§ környezetismeret,
§ számítástechnika az alsó tagozatban,
§ a hittan mint rendes tantárgy.
Az oktatási rendszerek összehasonlításánál a fõ szempontok: a korai vagy késõibeiskolázás kérdése, óvoda vagy iskolaelõkészítõ, egésznapos vagy félnapos iskola,a német hármas tagolású rendszer (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) + egynegyedik, integrált forma, aminek a neve Gesamtschule, szemben a francia iskolaelõ-készítõ-alsó tagozat- college-líceum rendszerrel. Az összehasonlítás során szóbakerül az alsó-szászországi Orientierungsstufe (orientációs szakasz a negyedik osztályután, amelyet most a 2004/2005-ös tanévvel bezárólag megszüntetnek), a franciacollege, valamint a magyar 4+8, 6+6 vagy 8+4 osztályos rendszer. Fontos kérdés aviták során az is, hogyan szervezik meg az átmenetet az egyes iskolatípusok között,és hogyan lehet biztosítani az egyenlõ esélyeket.További témaként jelentkeznek azok a pedagógiai problémák, amelyeket Franciaor-szágban a moszlim gyerekek, Németországban az Oroszországból bevándoroltnémetek gyermekei, vagy a Jászságban a cigánygyerekek jelentenek.A kilencvenes évek közepe óta olyan témák is napirendre kerültek, mint az OktatásEurópa számára és EU-bõvítés Magyarország példáján. Ezt az indokolta, hogy azakkor még csak megcélzott, azóta már végbement EU-integráció a csatlakozó orszá-gokban az iskolában is szükségessé tette az elõkészületeket a csatlakozásra.
Tematikus szemináriumok
A Német-Francia Ifjúsági Iroda születésének 30. évfordulóján, 1993-ban indítottael ezt a rendezvénytípust. A program szerkezete a következõ: tíz-tíz német, franciaés magyar hallgató találkozik a tavasz folyamán egy hétre valamelyik fõiskolán,ahol vegyes kiscsoportokban dolgoznak valamilyen kerettéma egy résztémáján. Azeredményekrõl egy közös rendezvényen számolnak be a többi résztvevõnek. Azelsõ alkalommal az elõre megadott kerettéma az Értelmiség és hatalom volt. Ebbena programban a vechtai és jászberényi hallgatók az Angers-i Egyetem földrajz szakoshallgatóival együtt vettek részt. A kiscsoportos foglalkozásokra Vechtában kerültsor, ahol azt a kérdést vitatták meg, milyen volt az értelmiség politikai éstársadalompolitikai befolyása a huszadik században, és hogy milyen hatása volt apolitikai jelmondatnak – „a népeknek van önrendelkezési joga” (Woodrow Wilson)– Közép-Európában az elsõ és második világháborút követõ menekülési hullámraés kitelepítésekre.Június végén az összes, mintegy készáz résztvevõ Budapestre érkezett egy hétre,ahol folytatták a munkát és a vitákat a résztémáikkal kapcsolatban, ezúttal azonban

régiók feletti szempontok szerint öszeállított vegyes munkacsoportokban, majd acsoportok beszámolóit megvitató plénumban. A Német-Francia Ifjúsági Iroda eztkövetõen a referátumokat egy kötetben összegyûjtve kiadta.1998-ban újra megrendezésre került ez a program, ezúttal a kerettéma így hangzott:A munka jövõje - a jövõ munkája. Ez a program is egy egyhetes háromoldalú szemi-náriummal kezdõdött az év elején az egyik résztvevõ intézményben, majd az összesrésztvevõ találkozott április végén egy hétre a franciaországi Poitiers Futuroscope-jában. Fõiskoláink hallgatói ebben a programban is részt vettek, miután Jászbe-rényben az egyhetes háromoldalú szemináriumon megvitatták a témát.1999-ben ugyanebben az összetételben megrendeztünk egy szemináriumot Regio-nális kultúra és európai egység címmel. Ez a szeminárium a három együttmûködõintézmény rendezvénye volt. A szeminárium egy egyhetes jászberényi, majd egyhónappal késõbb egy egyhetes angers-i részbõl állt. A munka középpontjában amár létezõ és a késõbb létrejövõ országon belüli és határokon átívelõ interrégiókpéldái, valamint politikai, gazdasági és kulturális tevékenységei álltak Németország-ban, Nyugat-Franciaországban és Magyarországon. A résztvevõk megvitatták amagyarországi régiók kialakításának akkor éppen aktuális és nagy vitát kavartkérdését is.2000-ben egy hasonló szerkezetû szemináriumot szerveztünk egy szociálpeda-gógiai témáról, amelynek címe Ifjúsági intézmények, gyermek- és ifjúságvédelem,prevenció volt. Ebben a programban a vechtai és jászberényi fõiskolák franciapartnere a Bordeux melletti Gradignan fõiskolája volt, amely kapcsolat létrejöttébenaz akkori jászberényi francia lektor, Cécile Dutrech közvetített. A három tízfõs csoporttélen egy hétre Jászberényben jött össze, majd tavasszal ismét egy hétre Bordeaux-ban. Ez a kapcsolat késõbb sajnos megszakadt, mivel a francia kollégának, Jean-Luc Richelle-nek habilitációjára kellett koncentrálnia, 2003 júliusában pedig a németkolléga, Elmar Supe, aki részt vett a programban váratlanul elhunyt.Ezek a tematikus szemináriumok is, éppúgy, mint a pedagógiai programok, a szakmaieredmények mellett intenzív személyes kapcsolatokat is eredményeztek európaikontextusban.
A hallgatók egyéni csereprogramja
Az 1993/1994–es tanév második félévével kezdõdõen 15 hallgató érkezett vendég-hallgatóként a vechtai fõiskolára. Ezek közül egy férfi volt, a többi nõ. A hallgatókegy félévet – egyéni szervezésben néha többet – töltöttek el Vechtában, ahol németnyelvet, valamint más, õket érdeklõ tantárgyat tanulmányoztak, pl. angolt, társa-dalomtudományokat és (egy esetben) mûvészetet.Minden hallgatónak bele kellett illeszkednie a magyartól különbözõ német tanulmá-nyi rendszerbe, aminek jellemzõje, hogy nincsenek benne mereven meghatározotttanulmányi programok és évfolyamok. Ezzel szemben minden hallgató a tanulmányi
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A hallgatók egyéni csereprogramja
Az 1993/1994–es tanév második félévével kezdõdõen 15 hallgató érkezett vendég-hallgatóként a vechtai fõiskolára. Ezek közül egy férfi volt, a többi nõ. A hallgatókegy félévet – egyéni szervezésben néha többet – töltöttek el Vechtában, ahol németnyelvet, valamint más, õket érdeklõ tantárgyat tanulmányoztak, pl. angolt, társa-dalomtudományokat és (egy esetben) mûvészetet.Minden hallgatónak bele kellett illeszkednie a magyartól különbözõ német tanulmá-nyi rendszerbe, aminek jellemzõje, hogy nincsenek benne mereven meghatározotttanulmányi programok és évfolyamok. Ezzel szemben minden hallgató a tanulmányi
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rend keretei között a kínálatból saját maga állítja össze a kurzusait. A jászberényihallgatók mindannyian részt vettek a külföldi hallgatók körének foglalkozásain,amit a vechtai fõiskola egy felsõbb éves német szakos hallgatója vezetésével bizto-sított a szorgalmi idõszak alatt számukra. A külföldi hallgatók ennek a körnek a fog-lalkozásain tanácsokat kapnak a tanulmányaik tervezésével és szervezésével kapcso-latban, valamint információkat a városról és a régióról. Itt egymást is jobban megis-merhetik, és a kör foglalkozásain kívül is találkozhatnak egymással.A vendéghallgatók kiválasztása és általános felügyelete a két nemzetközi felelõsoktató, a szakmai felügyelet az illetékes szaktanszék feladata. A hallgatói kör vezetõjeis rendelkezésükre áll a tanulmányaikkal összefügõ kérdésekben.Ketten a korábbi vendéghallgatók közül Vechtában találták meg párjukat, és maott élnek boldog házaságban, illetve az egyik pár idõközben két gyermekével azEgyesült Államokba költözött, ahol az Alabama állambeli Tuscaloosaban élnek. Õkketten a testvérvárosi kapcsolatok keretében lebonyolított csereprogramok soránszámos alkalommal álltak rendelkezésre, elsõsorban tolmácsként.A további hallgatók négyhetes vagy három hónapos tanulmányúton vettek résztVechtában, germanisztikai, szociológiai, illetve zenei tanulmányok céljából. Õk atanulmányutak idején már haladó szinten voltak, foglalkozásukra nézve aktív peda-gógusok, vagy tanulmányaikat éppen lezáró leendõ pedagógusok. Így a Vechtábanszerzett ismereteiket munkájuk során rögtön továbbadhatták.Amennyiben a hallgatók nemcsak a fõiskola hallgatói, hanem egyben jászberényilakosok is, akkor megkaphatják a Vechta város által a testvérvárosi kapcsolat kereté-ben felajánlott ösztöndíjat is. Vechta város egy másik csereprogram költségeinekfedezésére is ad támogatást évente mindkét irányban.A jászberényi hallgatók vechtai tanulmányainak ellentételezéseként három alka-lommal volt 2-3 vechtai hallgató két vagy három hétig tutorként Jászberényben.Ezek a vechtai hallgatók a jászberényi fõiskolán az itteni német mûveltségi területeshallgatók számára tartanak foglalkozásokat a német nyelvtan és országismeret téma-körében, valamint társalgási foglalkozásokat, ahol megbeszélik a német és magyartanulmányi- és életkörülmények közötti különbségeket. A hallgatók ilyen találkozásaiis rendkívül hasznosak és gyümölcsözõek mind a szakmai, mind pedig a személyeskapcsolatok szempontjából.Egy további vechtai hallgató több hónapot töltött Jászberényben államvizsgáibefejezése után, ahol gyakorlatilag lektori feladatokat látott el. Évekkel korábbanelkezdte tanulmányait a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, amitkésõbb abbahagyott, azonban budapesti tanulmányai során némi magyarnyelvtudást szerzett.

Oktatók egyéni csereprogramja
Egy együttmûködés a felsõoktatásban lehetõvé teszi, de ugyanakkor fel is tételezi,hogy az a lehetõ legtöbb szakterületen folyjék. Az, hogy a két intézményben mûködõtudományágak hány képviselõje vesz részt az együttmûködésben, egyik fontosmutatója az életképességének. Ebbõl a szempontból is pozitív a mérleg.1992-tõl kezdve vechtai oktatók intenzív tanfolyamot vagy vendégelõadást tartot-tak Jászberényben a következõ területeken: környezetismeret, történelem, gazdaság-elmélet, biológia, környezettudományok, gerontológia és szociálpedagógia.Jászberénybõl a következõ területek képviselõi tartottak elõadást és folytattakszakmai konzultációkat Vechtában: germanisztika, ének-zene, szociológia, fizika ésbiológia. A háromoldalú pedagógiai program és a tematikus szemináriumok kere-tében is jöttek német, francia és magyar szakos oktatók Vechtába, illetve a vechtaioktatókkal együtt Angers-ba. A vechtai fõiskoláról ugyanígy német, környezetisme-ret, kémia és pedagógia szakos oktatók vettek részt kísérõként a csereprogramokban.A jászberényi fõiskola anyanyelvi tanszékének egyik tanársegédje tanulmányoztanéhány hétig a nyelvoktatás didaktikáját Vechtában, Farkas Ferenc pedig 1994-bena fõigazgató megbízásából képviselte a jászberényi fõiskolát Vechtában egyfelsõoktatás-politikai konferencián, amelynek témája Pedagógusképzés kis intéz-ményekben  az egyesülõ Európában volt, és bemutatta fõiskolája képzési rend-szerét.1A jászberényi fõiskola két mûvésztanára 1996-ban Vechta város és a vechtai fõis-kola közös szervezésében és a helyi mûvészegylet rendezésében bemutatta mûveita város egyik régi épületében, az ún. Kaponier-ban. A kiállítás során lehetõségvolt kapcsolatokat építeni a jászberényi és vechtai mûvészek között. A vechtaimûvészek jászberényi és budapesti kiállításának elõkészítése évek óta folyamatbanvan, és talán a 2004/2005-ös tanév során megvalósul.

1 Europas kleine Hochschulen (Hrsg. Helmut Gross, Joachim Kuropka) Münster LIT 1997. 304. o.
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1 Europas kleine Hochschulen (Hrsg. Helmut Gross, Joachim Kuropka) Münster LIT 1997. 304. o.
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Publikációk

Egy jól mûködõ együttmûködés következõ foka a közös kutatás. Ennekeredményei a publikációkban mutatkoznak meg. A két intézmény közös kutatásainakeredményei számos tanulmány formájában jelentkeznek a Pethõ László általszerkesztett Jászsági Évkönyvben.2 Ezek a tanulmányok történelmi, didaktikai éspedagógiai témákkal foglalkoznak, valamint a pedagógusok politikai tevékenysé-gével a saját régiójukban (a Jászságban, ill. Dél-Oldenburgban).Ha ezekhez még hozzászámítjuk a jászberényi szociológus, Pethõ László, valaminta kollégák tanítványainak, Furcsa Laurának, Csõke Anitának, Telekes Nikolettnekcikkeit és fordításait, akkor jelentõs számú publikációról beszélhetünk. A mérlegtehát ezen a területen is pozitív.

Kitekintés a jövõre
Egy sikeres együttmûködés létjogosultságát a témák sokszínûségével, a résztvevõoktatók és hallgatók számával bizonyíthatja, valamint azzal, hogy a tevékenységekéveken keresztül változatlan intenzitással folynak. Az együttmûködés két koordi-nátora, Stanitz Károly Jászberényben és Helmut Gross Vechtában, abban volt si-keres, hogy megnyerték az ügynek a jászberényi fõiskola három hivatalban lévõfõigazgatóját, a vechtai fõiskola alelnökét, rektorát és elnökét, valamint az említettoktatókat, akik támogatták vagy részt vettek a csereprogramokban. Kiválasztottáka hallgatói együttmûködés résztvevõit, illetve gondjukat viselték az õket fogadófõiskolán.

Az együttmûködés jövõje, sõt a kapcsolatok bõvítésének lehetõsége kedvezõnektûnik. A jászberényi fõiskola ugyanis része 2000 óta a Szent István Egyetemnek,ami azt jelenti, hogy az egyetem más karainak bekapcsolódásával újabb szakokjöhetnek szóba, elsõsorban a biológia és a környezettudomány területén. A vechtaifõiskola helyzete pedig, amióta 2002 októberében elnöki rendszerre állt át, és végelett az évekig tartó elkeseredett vitáknak az intézmény jövõjérõl, konszolidálódnilátszik. Jelenleg az az elképzelés, hogy a 2003/2004-es tanévtõl kezdve a pedagógus-képzõ szakok fokozatosan átállnak a nemzetközi kétszintû (bachelor/master) képzésre.Ez a munka most ugyan nagyon sok energiát leköt, késõbb azonban lehetõvé tesziazt, hogy a hallgatók a teljesített kurzusokat könnyebben elismertethessék másintézményekben, ami a hallgatói csereprogramokat is meg fogja könnyíteni. Teháthosszú távon ezen a területen is pozitív eredmények várhatók.2004. július elsejével a Jászberényi Fõiskolai Kar Barkó Endre személyében új fõ-igazgatót, a Vechtai Fõiskola Prof.  Marianne Assenmacher személyében - történe-tében elõször - nõi elnököt kapott. Helmut Gross utóda a nemzetközi felelõs posztjánMartin Schwarz lett. Elõször 2003 októberében, a testvérvárosi szerzõdés aláírásánaktízéves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen járt Jászberényben a vechtaiküldöttség tagjaként. 2004 májusában a jászberényi küldöttség tagjaként NagynéPaksi Margit képviselte a fõiskolát Vechtában. A tervezett ERASMUS szerzõdésaláírása új lökést adhat a két intézmény együttmûködésének az Európai Uniófelsõoktatási programjában való részvétellel, amelynek keretében újabb oktatók éshallgatók cseréjére kerülhet sor.
Fordította:  Stanitz Károly.

2 A Jászsági Évkönyvben megjelent írások:Echo - Visszhang  az Oldenburger Münsterland tudósításaiból (Fordította. Stanitz Károly) 1993.Andreas Kathe: Vechta hagyományos eseménye a Stoppelmarkt 1994.Furcsa Laura: Vechta iskoláiról 1996.Axel Fahl Dreger: Német testvérvárosunk új múzeuma a Zeughaus – 1997.Frank Käthler: Az elégedett polgár megbízható reklámhordozó (Fordította: Stanitz Károly) –1998.Joachim Kuropka: A demokratikus önkormányzatok újjáalakulása Vechtában és közigazgatásikörzetében (Fordította: Palla Lászlóné) 1998.Hermann von Laer: Egy kisrégió lehetõségei (Fordította: Szívós Anita) 1998.Günther Warnken: Újszerû jelenségek a társadalomban és az iskolában 1999.Csõke Anita: A német és a magyar iskolarendszer összehasonlítása – 2000.Holger Morawietz: Vechta és a vectai járás iskoláiról (Fordította. Miklósné Kis Ildikó) – 2001.Karl-Heinz Wehry: Jászberény és Vechta kapcsolatainak alakulása – 2002.Peter Nitschke: A regionális identitás és a mentalitás változása az európai integráció folyamatában(Fordította: Telekes Nikolett) – 2003.
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Egy jól mûködõ együttmûködés következõ foka a közös kutatás. Ennekeredményei a publikációkban mutatkoznak meg. A két intézmény közös kutatásainakeredményei számos tanulmány formájában jelentkeznek a Pethõ László általszerkesztett Jászsági Évkönyvben.2 Ezek a tanulmányok történelmi, didaktikai éspedagógiai témákkal foglalkoznak, valamint a pedagógusok politikai tevékenysé-gével a saját régiójukban (a Jászságban, ill. Dél-Oldenburgban).Ha ezekhez még hozzászámítjuk a jászberényi szociológus, Pethõ László, valaminta kollégák tanítványainak, Furcsa Laurának, Csõke Anitának, Telekes Nikolettnekcikkeit és fordításait, akkor jelentõs számú publikációról beszélhetünk. A mérlegtehát ezen a területen is pozitív.

Kitekintés a jövõre
Egy sikeres együttmûködés létjogosultságát a témák sokszínûségével, a résztvevõoktatók és hallgatók számával bizonyíthatja, valamint azzal, hogy a tevékenységekéveken keresztül változatlan intenzitással folynak. Az együttmûködés két koordi-nátora, Stanitz Károly Jászberényben és Helmut Gross Vechtában, abban volt si-keres, hogy megnyerték az ügynek a jászberényi fõiskola három hivatalban lévõfõigazgatóját, a vechtai fõiskola alelnökét, rektorát és elnökét, valamint az említettoktatókat, akik támogatták vagy részt vettek a csereprogramokban. Kiválasztottáka hallgatói együttmûködés résztvevõit, illetve gondjukat viselték az õket fogadófõiskolán.

Az együttmûködés jövõje, sõt a kapcsolatok bõvítésének lehetõsége kedvezõnektûnik. A jászberényi fõiskola ugyanis része 2000 óta a Szent István Egyetemnek,ami azt jelenti, hogy az egyetem más karainak bekapcsolódásával újabb szakokjöhetnek szóba, elsõsorban a biológia és a környezettudomány területén. A vechtaifõiskola helyzete pedig, amióta 2002 októberében elnöki rendszerre állt át, és végelett az évekig tartó elkeseredett vitáknak az intézmény jövõjérõl, konszolidálódnilátszik. Jelenleg az az elképzelés, hogy a 2003/2004-es tanévtõl kezdve a pedagógus-képzõ szakok fokozatosan átállnak a nemzetközi kétszintû (bachelor/master) képzésre.Ez a munka most ugyan nagyon sok energiát leköt, késõbb azonban lehetõvé tesziazt, hogy a hallgatók a teljesített kurzusokat könnyebben elismertethessék másintézményekben, ami a hallgatói csereprogramokat is meg fogja könnyíteni. Teháthosszú távon ezen a területen is pozitív eredmények várhatók.2004. július elsejével a Jászberényi Fõiskolai Kar Barkó Endre személyében új fõ-igazgatót, a Vechtai Fõiskola Prof.  Marianne Assenmacher személyében - történe-tében elõször - nõi elnököt kapott. Helmut Gross utóda a nemzetközi felelõs posztjánMartin Schwarz lett. Elõször 2003 októberében, a testvérvárosi szerzõdés aláírásánaktízéves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen járt Jászberényben a vechtaiküldöttség tagjaként. 2004 májusában a jászberényi küldöttség tagjaként NagynéPaksi Margit képviselte a fõiskolát Vechtában. A tervezett ERASMUS szerzõdésaláírása új lökést adhat a két intézmény együttmûködésének az Európai Uniófelsõoktatási programjában való részvétellel, amelynek keretében újabb oktatók éshallgatók cseréjére kerülhet sor.
Fordította:  Stanitz Károly.

2 A Jászsági Évkönyvben megjelent írások:Echo - Visszhang  az Oldenburger Münsterland tudósításaiból (Fordította. Stanitz Károly) 1993.Andreas Kathe: Vechta hagyományos eseménye a Stoppelmarkt 1994.Furcsa Laura: Vechta iskoláiról 1996.Axel Fahl Dreger: Német testvérvárosunk új múzeuma a Zeughaus – 1997.Frank Käthler: Az elégedett polgár megbízható reklámhordozó (Fordította: Stanitz Károly) –1998.Joachim Kuropka: A demokratikus önkormányzatok újjáalakulása Vechtában és közigazgatásikörzetében (Fordította: Palla Lászlóné) 1998.Hermann von Laer: Egy kisrégió lehetõségei (Fordította: Szívós Anita) 1998.Günther Warnken: Újszerû jelenségek a társadalomban és az iskolában 1999.Csõke Anita: A német és a magyar iskolarendszer összehasonlítása – 2000.Holger Morawietz: Vechta és a vectai járás iskoláiról (Fordította. Miklósné Kis Ildikó) – 2001.Karl-Heinz Wehry: Jászberény és Vechta kapcsolatainak alakulása – 2002.Peter Nitschke: A regionális identitás és a mentalitás változása az európai integráció folyamatában(Fordította: Telekes Nikolett) – 2003.




