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„Civic education”  a sikeres nevelés kulcsa

GYERMEKEI JÖVŐJE 
A NYELVTUDÁSTÓL IS FÜGG!

keresztény szellemű nevelés, oktatás
négy nyelv: német, magyar, angol és spanyol

Szeretettel várjuk a kedves szülőket és a leendő tanulókat!

- Igazgató Úr, honnan ered az Europaiskola elnevezés?
- Tudatosan választottuk ezt a nevet, mert szervesen hozzátartozik intéz-

ményünk programjához. Munkánk alapját ugyanis egy szabad, demokra-
tikus és egyesült Európa értékei képezik. Nagyon leegyszerűsítve ez a mi 
esetünkben annyit tesz, mint keresztény, humánus és demokratikus szel-
lemben gondolkodni, viselkedni, kultúrákat összekapcsolni úgy, hogy külö-
nösen figyelembe vesszük a nemzeti sajátosságokat. Különös hangsúlya van 
ennek nálunk, hiszen különböző nemzetiségű és vallású gyerekek tanulnak 
itt együtt, a közös jövőért. 

- Ön szerint milyen nevelési elvek vezetnek el a kívánt célhoz? 
- A demokráciapedagógia, a „civic education” foglalja össze a keretét 

annak az átfogó programnak, amely inkább a nevelés bővített feladatát tartja 
szem előtt, és amely az iskolában nem csak az oktatást tartja lényegesnek, 
hanem hangsúlyt fektet a készségek fejlesztésére és a cselekvésre, és kiemeli 
az emberi jogok szerepét. A gyermekkor és a fiatalkor alapvetően meghatá-
rozzák ezeknek a képességeknek a kialakulását, éppen ezért a jó ügy melletti 
elkötelezett kiállás és a demokratikus viselkedés fejlesztése mind a család, 
mind a pedagógiai intézmények fontos feladata. 

- Mit jelent ez a „civic education” a gyakorlatban?
- A modern iskola képzési szemléletének lényege, hogy ne csak tárgyi 

tudást adjon át, hanem olyan kompetenciákat is közvetítsen, mint például 
a kommunikációs képesség, csapatmunka, együttműködés, kreativitás, kri-
tikai érzék, rugalmasság, döntési-, beleérző-, problémamegoldó és együtt-
működési képesség. Az iskolának olyan tanulási és tapasztalatszerzésre 
alkalmas teret kell biztosítania, amely az egyéni felelősség vállalására nevel, 
motiválja ezt a készséget, illetve fejleszti a fiatalok érzékenységét a demok-
ratikus és polgári-társadalmi cselekedetek iránt. Az iskola az előtt a kihívás 
előtt áll, hogy a „civic education”-t a nevelési feladatok magától értetődő és 
egyenrangú részévé tegye.

- Ön szerint mi a legfontosabb feladata egy iskolának?
- Elsősorban a sokoldalú nevelés, középpontjában a gyermekkel, különös 

tekintettel minden valós jelen- és jövőbeli szükségleteire. Ez annyit tesz, 
mint elkötelezett, világra nyitott emberré formálni őket, értékrendet felmu-
tatni, morális és szociális értékeket átadni, röviden értékes polgárrá nevelni 
a ránk bízott fiatalokat. Meggyőződésem, hogy tanítani és nevelni csak úgy 
lehet, ha előfeltételnek tekintjük a gyermek méltóságát, komolyan vesszük és 
partnernek tekintjük. Nagyon fontos a személyre szabott tanulási folyamat, 
aminek azonban szervesen kapcsolódnia kell a már említett személyiség-
neveléshez.

- Milyen projektek segítik az említett nevelési-oktatási célokat?
- Legújabb projektünk, a 2009. május 9-én induló, www.ycr-e.eu oldalon 

elérhető iskolarádiónk, amely abból az egyszerű kérdésfelvetésből indul ki, 
hogy ha manapság szinte minden fiatalnak van Ipod lejátszója, miért ne 
lehetne azt tanulási célokra is felhasználni úgy, hogy az egyszerre szolgálja az 

oktatást, tanulást és a szórakozást. Ugyanezt a célt tűzte maga elé az Európai 
Unió támogatásával megvalósuló kezdeményezés, a ’Young Civic Radio 
Europe’ norvég, osztrák, német, román és magyar partner intézmények 
részvételével. A program keretében az adott iskolák tanulói olyan filmeket, 
rádiós anyagokat készítenek, amelyek összekötik egymással az idegennyelv-
tanulást, a „civic education”-t és az egész életen át tartó tanulást. Érdekes és 
szórakoztató programot kínálunk, amelyet az EU különböző országainak 
polgárai, tanárok, diákok és felnőttek közösen alakítanak.

- Mi a titka az idegen nyelvek tanításában elért sikereiknek?
- Iskolánkban a tanítás programja az agy működésének megfelelően épül 

fel. A belépő az idegen nyelvekhez nem azok nyelvtanán át vezet, hanem a 
tanuló oldott és kötetlen beszélgetésben kerül velük kapcsolatba.  A szigorú 
és merev nyelvtanozás ugyanis gátlásokat vált ki a kezdőben, aki emiatt fél 
megszólalni, mert attól tart, hogy nyelvtani hibát vét. Az is megeshet, hogy 
ezt a beszédgátlást soha nem tudja levetkőzni.  Hisszük és valljuk, hogy a 
nyelv helyes használatán át fokozatosan rögzülnek annak szabályai, azaz a 
nyelvtana. Ha tehát tanulóink örömüket lelik az idegen nyelven folyó beszél-
getésben, akkor az adott nyelvet egyrészt teljesen természetesen, szinte ész-
revétlenül sajátítják el, másrészt pedig olyan biztos alapokat szereznek, ame-
lyekre a későbbiekben bizton támaszkodhatnak. 

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
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Beszélgetés Alfred Brychtával, az Osztrák-Magyar Európaiskola igazgatójával


