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Európai iskola négy határmenti 
térség összefogásából

1997 szeptemberében négy nemzet képviselőinek összefogásával nyitotta meg kapuit 
az Európai Középiskola. Bécsi, brnói, Győr-Moson-Sopron megyei és pozsonyi tizen
éves kisdiákok tanulnak és élnek együtt, élvezik közösen szabadidejüket. Az iskola 
többnyelvű képzés révén - a nemzeti identitás megőrzésével - európai dimenziókban 
való gondolkodás formálásával készíti diákjait a majdani egyesült Európában megva
lósuló, egymást jobban megértő életre.

1. Az idegen nyelvek tanításának helye és szerepe 
az Európai Unióhoz való csatlakozásban
Az idegennyelv-tudásnak még soha nem volt akkora gazdasági, társadalmi és politikai 
jelentősége, mint napjainkban. A hasznosítható nyelvtudás felbecsülhetetlen érték 
minden szakterületen, mely megkönnyíti az emberek közötti szabad kommunikációt és 
ezáltal segíti az országok közötti hatékonyabb együttműködést.

A Római, illetve a Maastrichti Szerződésben (1987-ben, illetve 1991-ben) létreho
zott egységes európai piac a megfelelően képzett munkaerő mellett átfogó nyelvoktatási 
koncepciót is igényel. Ez valamennyi európai állampolgárjogaként és szükségleteként 
ismeri el a mindenki számára elérhető nyelvtanulást, amely gyakorlati készségeket 
fejlesztve a mindennapi élethelyzetekben sikeres kommunikációhoz vezet, a nyelvta
nuló igényein, érdeklődésén, egyéni képességein és a számára elérhető ismeretszerzési 
forrásokon alapul.

Európa politikai, társadalmi és gazdasági fejlődése több idegen nyelv ismeretét 
követeli meg a polgáraitól annak érdekében, hogy egyre változó világunkban képesek 
legyenek mind személyes, mind pedig szakmai kapcsolatokat teremteni egymással 
(lásd az Európa Tanács 7706/84. számú dokumentumát).

Az anyanyelv iskolai megerősítése mellett legalább egy élő idegen nyelv alapos 
elsajátítása szükséges ebben a felfogásban.

Ebben a keretben a nemzeti kisebbségek nyelveinek, illetve „Európa kevéssé 
beszélt/oktatott nyelveidnek tanulása és használata támogatást élvez. Az európai nyelvi 
és kulturális sokszínűség értékes, közös kincs, amelyet óvni és fejleszteni kell. Az 
oktatás területén olyan közös vállalkozás szükséges, amely a sokféleséget a kommuni
kációs gátakból a kölcsönös gazdagodás és egymás megértésének forrásává alakítja.

A 45 éve létrehozott Európa Tanács, melyhez az Unió országain kívül a legtöbb 
európai ország is tartozik, nyelvoktatási politikájában támogatja a közép-kelet-európai 
országokat abban, hogy kiterjesszék, fejlesszék és megújítsák nyelvoktatásukat. Terve-
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ikben szerepel az iskolák között létrehozott hálózatok felújítása, hogy a szakértők 
rendszeres látogatásokkal is ösztönözzék sikeres fejlesztési programok terjedését, a 
tanárok tapasztalatcseréjét.

2. A CERNET Projektum
Ez a projektum a közép-kelet-európai régió országhatárain átívelő többszintű együtt
működési programja a közoktatás területén.

Évezredünk utolsó évtizedének képét a mélyreható technológiai, gazdasági és 
társadalmi változások alakítják. A nemzetközi közösségeknek szolidáris és demokra
tikus alapokon kell ezekkel a változásokkal megbirkózniuk.

Az iskola ebben a folyamatban a társadalmi és kulturális sokszínűség eszménye 
nyomán az oktatás mindennapjaiba igyekszik beépíteni az európai dimenziókat.

„Határok nélkül tanulni”: ez a mottó valósul meg a CERNET [Central European 
Regional Network Education Transfer] nevű oktatási együttműködési projektumban a 
bécsi Európai Középiskola keretében. A koncepció lényege: Európát megérteni, meg
élni és aktívan alakítani.

Ennek az elképzelésnek a megvalósítására született meg - Bécs város iskolataná
csának a kezdeményezésére - a CERNET Projektum. A cél Európa központi részén 
Bécs, Brno, Győr és Pozsony bevonásával a négy szomszédos ország kulturális, 
társadalmi és gazdasági kapcsolatainak erősítése, a többnyelvű tanítás és az európai 
dimenziókban való gondolkodás közvetítése többszintű oktatási együttműködés kere
tében. A projektumot az Európai Unió 1996-ban elfogadta és a PHARE program 
keretében támogatja. (Emellett Ausztria külön is nyújt támogatást egy programja 
keretében.)

Az együttműködés elsősorban közös tanterv és tananyag fejlesztését tartalmazza. 
Ennek megvalósítási színtere egy kísérleti iskola (Európai Középiskola) Bécs szék
hellyel. Az iskola egy-egy évfolyamán két osztályban 24-24 tanuló végzi tanulmányait: 
24 osztrák és 8-8 magyar, cseh és szlovák tanulóval). A másik kiemelt feladatcsoport 
a pedagógusok továbbképzése; ennek keretében a kísérleti iskola számára kifejlesztett 
tananyagok kipróbálásakor szerzett tapasztalatokat átadják a programban résztvevő 
vagy iránta érdeklődő országok pedagógusainak többféle (német, angol, francia, orosz 
stb.) munkanyelven.

A bécsi Európai Középiskola célja között szerepel: többnyelvű oktatás olyan 
iskolakísérlet keretében, amelyben a tanulók anyanyelvén kívül egy másik nyelvet 
munkanyelvként, egy harmadik európai nyelvet pedig mint „kommunikációs csatornát” 
használnak. Ezenkívül ez az iskolaforma különös lehetőséget ad a négy országból jövő 
tanulóknak arra, hogy megéljék és mélyebben megértsék az európai együttélés és 
együttműködés élményét.

A cseh, magyar, szlovák és német anyanyelvű tanulók számára olyan képzési 
programot kínál a bécsi Európai Középiskola, amely egyrészt megfelel az anyanyelvű 
(magyar, cseh, osztrák és szlovák) nemzeti tantervnek, másrészt lehetőséget nyújt egy 
második és harmadik idegen nyelv - iskolai nyelvoktatási keretektől eltérő - elsajátí
tására.

Mindezeknek a céloknak elérését sajátos tanítási tartalmakon keresztül kívánja a 
projektum elérni. Az Európai Középiskola képzési programjának az egyes nemzetek 
tantervi követelményeinek teljesítésére heti 14-16 órát fordítanak (minden esetben
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anyanyelvi tanárral). Ezzel egy időben intenzív nyelvoktatásra is jelentős időt és 
energiát szánnak: az első idegen nyelvet, vagyis az angolt, heti 4 órában tanulják; a 
második idegen nyelvet, vagyis a bosnyák, cseh, francia, horvát, magyar, szerb, szlovák 
és török nyelvet, pedig heti 2-2 órában tanulják. A németet külön csak heti 1 órában 
tanulják, mivel ezt a nyelvet, a sport és a kreatív stúdiumok tanóráin munkanyelvként 
használják. Az angol a munkanyelv - heti 6-7 tanórában - az ún. európai stúdiumok 
elnevezésű új műveltségterületen. Különösen az európai stúdiumok tantárgyi csoport 
érdemel figyelmet, mivel mint új tanítási tartalom az európai dimenziók különböző 
szempontú közvetítésére ad módot; ezáltal történelmi, földrajzi, környezeti összefüg
géseket, a kultúrát és művészetet lehet integrálni. Az európai stúdiumok műveltségte
rület tantervének és tananyagainak kifejlesztése a projektumban résztvevő négy régió 
oktatási szakembereinek együttműködésében valósul meg; a jelen sorok írója az egyik 
tagja az országonként 2-2 főnyi szakértői csoportnak.

3. A kísérleti iskola óraterve
A nűveltségterületek óraszáma

Évfolyam Nemzeti Kreatív Sport Idegen Európai
stúdium stúdium nyelvek stúdiumok

1. 2. 3.
5. 14 2 3 4 2 1 6
6. 16 2 3 3 2 1 6
7. 16 2 3 3 2 1 6
8. 14 2 3 3 2 1 7

Az óraterv által közvetített oktatási tartalmak természetesen arra is irányulnak, hogy a 
tanulók európai kitekintését erősítsék. Ez azonban csak akkor valósítható meg, ha az 
európai dimenziók az egyes nemzeti követelményekben is szerepelnek, és így az 
Európai Középiskola által kiadott bizonyítványt az együttműködő országok teljes 
mértékben - külön vizsgák nélkül - elismerik. Itt kell megemlíteni, hogy a magyar 
tanulók a nemzeti műveltség követelményeit a Nemzeti Alaptantervre épülő - Győr- 
Moson-Sopron megyei szaktanácsadók által készített - helyi tanterv szerint teljesítik.

Az iskolakísérletben résztvevő szakemberek általános és/vagy középiskolai ta
nárok. A nemzeti stúdiumok és a nyelvórák főleg anyanyelvű tanárok vezetésével 
zajlanak.

A bécsi Európai Középiskola az 1997/98-as tanévben kezdte meg működését két 
első osztállyal, negyvennyolc (10-11 éves) tanulóval; ebben a tanévben kétszer ennyien: 
kilencvenhatan tanulnak az iskolában.

A tanulók egyik fele bécsi lakos, osztrák és más (szerb, török stb.) nemzetiségű; 
másik fele három országból jön: 8-8 magyarországi (Győr-Moson-Sopron megyei), 
szlovákiai (pozsonyi) és csehországi (bmói) tanuló. Az iskola számukra egésznapos 
(nyitott iskolai) formát kínál, ebédelés és délutáni foglalkozások lehetőségével. Ez 
utóbbi egyúttal a többnyelvű képzéshez kiváló megerősítést nyújt, amennyiben a 
tanulási és szabadidős programok alatt a tanulók természetes módon kerülnek kapcso
latba egymással és válnak különböző nyelvű és kultúrájú közösséggé. A külföldi 
tanulók számára bécsi kollégiumi elhelyezés (hetenkénti hazautazás mellett) szolgál 
ehhez hátterül.
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A projektum finanszírozására több forrás áll rendelkezésre: az iskolamodell szak
mai kifejlesztése egy speciális európai forrásból, az iskola működtetése Bécs város 
iskolatanácsának hozzájárulásából, az egyes nemzetek tanulóinak és anyanyelvi taná
rának kollégiumi és étkezési költségeit a PHARE támogatásából, a nemzeti tanár bérét 
és járulékait a partner ország vállalásából fedezik. A források 2001-ig, azaz négy évre 
biztosítottak a projektum számára. Az első tanév eredményei alapján újabb osztályok 
beiskolázására került sor az 1998/99-es tanévben, illetve remény van a nyolcosztályos 
gimnáziumi képzés teljes kiépítésére, az egyes résztvevő nemzetek oktatási kormány
zata részéről megnyilvánuló érdeklődés alapján pedig az iskolamodell terjesztésére a 
partner országokban, esetleg más többnyelvű, kultúrájú régiókban.

4. Nemzetközi szakértő bizottság
A projektum célkitűzéseinek nyomon követését és megvalósulását nemzetközi szakértő 
bizottság felügyeli.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 1996 nyara óta vesz részt a 
projektumban a megye képviseletében (minisztériumi és megyei vezetőségi egyetértés 
alapján). Tevékenységünk kiterjed tanterv- és tananyagfejlesztő munkában szakértői 
tevékenységre (nemzeti és európai stúdiumok); valamint 1998-tól a tanár-továbbképző 
szemináriumok tervezésére, szervezésére és megvalósítására.

Mivel intézetünk pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet, ezért nagy kihívásként 
éljük meg a nemzetközi együttműködésben való részvételt. Az együttműködés újdon
sága az, hogy a) több ország oktatási rendszerének integrációjában valósul meg; b) 
ennek keretében a többnyelvűség a mindennapok valósága lett (hiszen a munkanyelvek 
váltakoznak); c) az európai dimenziókban való gondolkodást ismeretanyag, készségek 
és képességek átadásával/kialakításával idegen nyelven közvetíti; d) s nem utolsósor
ban, mert a többnyelvű, többkultúrájú közösségben - vagyis egészen új keretben - a 
nemzeti identitás tudatosítására és minőségi képviseletére is mód nyílik.

Ez az újszerű, a közoktatásban megvalósuló pedagógiai innováció egyben tanulási 
folyamat számunkra, melynek során olyan problémákkal kell szembenézni és azokat 
kezelni, mint a nemzeti identitás, érdekek, szempontok és az európai polgárrá nevelés 
egyensúlyának kialakítása és megtartása egy nemzetközi iskola tantervének, tananya
gainak keretében olyan együttműködő partnerekkel, akik ma még szemléletükben 
erősen különböző felfogást képviselnek. A közreműködők legalább annyit tanulnak 
egymástól, mint a tanulók.

A feladat nagy, a bukás és siker eshetősége egyaránt benne rejlik. Mindenképpen 
óriási lehetőség a tapasztalatszerzésre, az európai integráció kis mintán való gyakorlati 
kipróbálására és egyúttal a hazai oktatás modernizációs folyamatainak alakítására.

Szándékunkban áll időről-időre tájékoztatást adni ennek a vállalkozásnak a helyze
téről, problémáiról és eredményeiről.


