A tanulás
sikerének titka
Beszélgetés az OsztrákMagyar Európaiskola
igazgatójával,
Evelin Stanzerrel

Ön szerint melyek iskolájuk legfontosabb
jellemzői?
Röviden és tömören: jó légkörű, gyermekközpontú, korszerű, európai, magas szintű
oktatási intézmény. Közelebbről: intézményünk a külföldön működő hat osztrák
iskola egyike, és része a Budapesten működő
osztrák képzési központnak (ÖBZ), az óvodától az általános iskolán és a gimnáziumon
át az érettségiig vezeti el a tanulókat. Iskolánk
„De La Salle iskola”, azaz egész világon
tevékenykedő Keresztény Iskolatestvérek
Rendjének katolikus általános iskolája.
Fenntartója a rend alapítványa.

Milyen alapelveket követnek nevelő- és
oktatómunkájukban?
Pedagógiai programunk középpontjában a gyermek áll, különös tekintettel
minden valós jelen- és jövőbeli szükségleteire. Arra törekszünk, hogy iskolánk olyan
biztos alapokat adjon tanulóinak, amelyekre a következő tíz-húsz esztendőben,
azaz alap- és középfokú tanulmányaik
során építhetnek. Tanulni természetesen
nekik maguknak kell.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan együttműködjünk külhoni és
belföldi kutatóintézetekkel, szakmai intézményekkel, és alkalmazzuk kutatási eredményeiket mindennapi gyakorlatunkban.
Így például oktató munkánkban igyekszünk igazodni az agykutatás legújabb felismeréseihez. A mai fiataloknak másként
kell tanulnia, mint nagyszüleiknek, de akár
szüleiknek is. A jövőben továbbra is elengedhetetlen alaptudáson túlmenően
egyre fontosabbak lesznek a megszerzett
készségek, kompetenciák. Ezen kívül a
tanulási folyamat fontos része a fiatalok
személyiségfejlesztése – kommunikációs
készség, kreativitás, kritikai érzék, rugalmasság, döntési-, ítélő-, beleérző-, problémamegoldó készség. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy tanulóink ne csak
lexikális tudással, hanem a dolgok helyes
értékrendjére épülő világlátással induljanak
az életbe, és megállják helyüket a maguk
élethivatásában.

További információk:
Osztrák-Magyar Európaiskola
1126 Budapest, Istenhegyi út 32.,
Tel: 1/356 4657, fax: 1/356 4683
e-mail: euschulebp@t-online.hu,
www.europaschule.hu

Horváth Éva

Az Európaiskola ma Budapest egyik
legjobb általános iskolájának számít.
Miben látja sikerük titkát?
A személyre szabott oktatást és nevelést
említem első helyen. Felfogásunk szerint
tanítani és nevelni csak úgy lehet, ha előfeltételnek tekintjük a gyermek méltóságát,
komolyan vesszük, bevonjuk a tanítási
és tanulási folyamatba, azaz partnernek
tekintjük. Személyes fejlődésükkel egyidejűleg egyre érettebbé válnak, és egyre
nagyobb felelősséget vállalnak magában
a tanulási folyamatban, de önmaguk és a
csoport iránt is. Másrészt mindig nagyon
fontosnak tartottuk - és tartjuk természetesen most is -, hogy a diákjaink értsék, amit
tanulnak azért, hogy rögzíteni tudják a megtanultakat, és az új ismeretet össze tudják
kapcsolni a korábban megszerzettekkel.
A tanulás ugyanis annyi, mint összekapcsolni – hálózatba kötni – az ismereteket,
tapasztalatokat. Különlegessége még iskolánknak a magas szintű nyelvi képzés.
Az oktatás nyelve német, de a magyar
gyerekek anyanyelvi képzésben is részesülnek, egyes tantárgyakat anyanyelvükön
is tanulják. A német és a magyar nyelven
kívül még két másik idegen nyelvet, kötelezően az angolt és választhatóan a spanyolt - is tanulhatják. Nem kis büszkeséggel
mondom, hogy iskolánk a nyelvoktatás
területén végzett kiemelkedő, modern,
hatékony és innovációs tevékenységéért
megkapta az Európai Bizottság magas
rangú kitüntetését, az ún. „Europasiegelt”.
Az osztrák Intézettel együttműködve
lehetőséget adunk a tanulóinknak arra,
hogy nyolcadik osztályban letegyék német
nyelvből az „Österreichisches Sprachdiplom
Mittelstufe” vizsgát. Végül, de nem utolsó
sorban megszerezhetik informatikából az
„Europäischer
Computerführerscheint”,
azaz az ECDL bizonyítványt.
Szabó Katalin
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