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KulturKontakt Austria - igazi együttm ködé s,
kölcsönös tudás- é s ismeretátadás
nátor munkájához biztosí tia a

A KulturK1ntaht Austia Eqaesilet, ez
a hicsi é s ruqalmas szervezet, az illeté hes osztnik szahminiszté riumok

m ködé si felté teleket, AZ alapí _
tás óta kia]akult rendszer magá_
ban foglalia a Tiranától Belgrá-

meqbí

sEí ti Ausztria é s KöKelet- valamint Dé l-Kelet-Európa

zásdbóI 1989 óta
zé p- ,

don, Szaraievón, Bukaresten, Pozsonyon át egé szen Szentpé ter-

vllt szlcialista 1rszáOai között a kulturdlis é s lktatóspolitihai Eaüttm kö-

Várig teried

együttm ködve
tainkat,

-A

ban nyí lt meg, Irodám az ELTE

Pedagógiai Tanszé ké nvan, a magyar fé l bocsátia rendelkezé sem-

kulturális
é s oktatáspolitikai együttm ködé sben
- ré szvé tel a ké t- é s többoldalt1, az Európai UnióVa] é S annak
b ví té sé velösszefüggé sben áIló
európai programok kidolgozásá-

re a hozzátartozó infrastruktú rá-

Val együtt, Maga az egyesület, illetve annak m ködé se szerves

ré sze a ké t ország köZötti kulturális együttm ködé si megállapo-

dásnak,

ban

támogatásának terü]eté n

Interiú k zben: Ma8. Maí got wieser, Ausztria
magyarországi oktatá§ügyi együttmí í ködé si
megbí zottia

olvasható aZ inté Zmé nytbe,
mutató kis ismertet f üzetben.
- Wieser asszony, kií eitené ré szletesebben, mit ie-

lentenek voltaké ppen a felsorolt feladatkörök?
- Egyszer bben megfogalmazva a KulturKontakt
Austria az elmú lt tí z esztend ben olyan jól m köd
hálózatot é pí tettki, amelynek sú lypontjában ké t nagy

munkaterület álI. Az egyik a ku]tú ra é s a m vé szet felkarolását szolgáló vállalkozások támogatása, a másik
olyan ké t - é s sokoldalú egyú ttm ködé st fog át, amelynek az a cé lja, hogy segí tsen közösen kialakí tani egy
európai kulturális té rsé get,Az oktatáSi együttm ködé st iskolákra dolgoztuk ki. els sorban olyan progra,
mokról van szó, amelyek a tanárok továbbké pzé sé t
szolgáliák,
- Ön a KulturKontakt Austria magyarországi meg-

bí zottia, Mit takar ez az elnevezé s?
- Munkaköröm hivatalos é s meglehet sen hosszú
meghatározása,,,Ausztria

magyarországi ké pvise]et

nyolc esztend vel ezel tí , 1993-

a

közvetí té s a m vé szet é s a
gazdasági é let között a kultú ra

feIada-

meg munkáMagyarországon?
iát

Ke]et é s Nyugat köZötti

-

ellátni

- Mikoí k€zdte

- osztrák oktatási- é s kulturális
együttm ködé S Közé p-, Kelet-,
é s Dé I-Ke]et-Európa egykori szocialista országaival
- osztrák összeköt kapocs

té rsé get,Vala-

mennyien igyekszünk igazi háló_
zatké nt, egymással szorosan

dé st. Nemzetközi partnereivel hözösen
sz.dmos vóllalhozás hudemé nqezfie é s
megvalós(tóla a mí vé sut,az lktatós é s
a kultú ra területé n:

1ktatósú gai kooperóciós me7bí zottia

Magaarorszáqon" . Megbí Zásomat az osztrák SZöVetsé gi Tu-

dományügyi, oktatási é s Kulturális Miniszté riumtó] kaptam. Tartalmilag é s logisztikailag szorosan együttm kö-

döm a KulturKontakt AustriáVal, Ez utóbbi egy bé csi
szé khely Egyesület, amely az emlí tett, eddig összesen
tizenegy országban dolgozó osztrák oktatásügyi koordi-

- Milyen területekre teried
ki a megbí zatása?
-

Tevé kenysé gi köröm

nagyon

összetett, nemcsak szemináriu-

mok, rendezvé nyek megszervezé -

Sé re, proiektek kezdemé nyezé sé re é s Vé grehajtáSára ter-

ied ki a tanárok továbbké pzé sé nek területé n, hanem
egyú ttal tanácsadói, információs é S Szolgáltató SZerepet
iS betöltök, Úgy tekintem magam é s irodámat, m'nt a
kapcsolattartáS helyé t AUSztrja é s Magyarország, közelebbr ] az oktatási inté zmé nyek, iskolaigazgatók, taná-

rok, a köZoktatáS felel sei é s mindazon szerepl k között,

akik AusztriáVal együtt, köZöS projekteket akarnak megva]ósí tani, vagy akár egyszer en Ausztriával kapcsolatos
információra van szüksé gük, Ebb ] adódóan különösen
fontos számomra aZ együttm ködé s a magyar paftnerekkel, legyen az akár az Oktatásügyi Miniszté rium, vagy
bármely egyetem, f iskola, alapí tvány, oktatáSi inté Zmé ny,

- Mikor kezdte meg munkáiát ltt, nálunk é s vlssza_
tekintve hogyan vonia meg eddigi tevé kenysé gé nek
mé rlegé t?
- l995 óta dolgozom osztrák oktatásügyi koordinátorké nt Magyarországon, tehát nem az els , hanem a
második vagyok, aki ezt a feladatkört e]látja, Visszapil_
lantva az e]mú lt hat é yre, azt azé rt nem mondanám,
hogy mindig egyszer volt. Már csak azé rt Sem, mert az
oktatáSü€
yi koordinátor - é s eZ mindannyiunkra Vonatkozik - noha akadnak segí t társai, egyszemé lyes vál3355

lalkozás, állandó velsenyfutásban az id vel. Másí é szt
viszont az a szé p é s izgalmas ebben a munkában, hogy
nem ]ehet leáilni, hogy állandó el relé pé st, lendületet, alkotó együttm ködé st kí ván, A legiobb pé ida a
folytonos változásra az, hogyan módosult a kezdeti
id k, azaz a 90-es é vek elejé nek elké pzelé se, Akkor az
volt az alapgondolat, hogy megtaní tsuk aZ é rintett orSzágokat arra, hogyan Segí thetnek Saját magukon, Ma

- Pil]anatnyilag ú gy állunk, hogy a pályáZat anyaga
Brüssze]ben van, mi pedig Várjuk a dönté St, Nagyon remé ljük, hogy megkapjuk a program beindí tásához, illetve lebonyolí táSához sZükSé geS pé nzt KöZös vál]alkozásunk nagyon hosszú el ké szí t munkát igé nyelt. A ma,
gya1 holland, cseh é s osztrák ré sztvev kkei többSZör tartottunk munkaé rtekez]etet, hol Budapesten, hol Bé csben, ho] Amsterdamban Legutóbbi bé csi tanácskozásunkra meghí r,tuk a ré sztvev országok oktatásügyi miniszté riumának ké pvisel it, a programba bevont iskolák
Vezet it, Arra ké rtük aZ inté Zmé nyek szakembereit, vé lemé nyezzé k a tervet, hogy azt a valóságos igé nyekhez aiakí tva továbbfejleszthessük,
- Mi okozza a legtöbb nehé zsé getegy olyan vállal-

meg, amelyeknek cé lcslplrtja osztróh é s maqqar tanároft, egyáltalán a té rsé gminé l több országának tanárai egyszer en azé rt, mert ket kell ,.összehozni", hogy átadják egymásnak tapasztalataikat, é s lehet sé g szerint
tanulianak egymástól, Meggy z dé sem, hogy az el í té ]etek é S fé lreé rté sekf ké nt abból fakadnak, hogy
nem icmeriük elegge egymást, É ppen ezé rt arra -örekszünk, hogy az eredetileg ké toldalú kapcsolatok egyre

több_ illefue sokoldalú egyezteté sí e van szüksé g?
- Ha a tervezett együttm ködé s nem a né mettel, mint
idegen nyelwel kapcso]atos, az els feladat a munkanye]v meghatározása. Hogy pé ldát is mondjak rá: é ppen
aZ imé nt emlí tett, iskolai autonómia é s iskolafe ileszté si
program eseté ben az angolt Vá]aSZtottuk a tanácskozás
nyelvé nek, szerintem eZ í gy tiSZtesSé geS, hiszen ezú ttal
mindenki, mé g az osztrák ré sztvev is, idegen nyelvet
használ, Más esetekben, f ké nt ké toldalú kapcsolatok,
ban, az osztrák fé l saját anyanyelvé n szólhat. mí g a má,
siknak idegen nyelven kel1 beszé lnie. Másré Szt, különböz nyelvek, kultú rák találkozáSakor, é ppen a kultú rák kü_
lönböZ Sé ge fé lreé rté sekforrása lehet, Cyakorta meg_
esik, hogy egyszer en csak tú i keveset tudunk egymáSró], mindazonálta] é ppen eZ a kultú rák közötti é rintkezé s
a legizgalmasabb é s legtanulságosabb mindannyiunk
számára, Úgy vé lem, é ppen enné l a projektné l, amikor
ennyi el ké szí t munkára, következé ské ppen ennyi talál,
kozásra van szüksé g, kí nálkozik iehet sé g arra, hogy
nyomon követhessük, hogyan kovácso]ódik össze egy
csapat, é s hogyan tanuljuk meg fokról fokra megé rteni
egymást. Azt is roppant é rdekes megfigyeini, hogyan válik az egyé ni é rdekekb l köZös é rdek,

eljutottunk odáig, hogy é ppen itt, Magyarországon,
igazi együttm ködé s, igazi partneri kapcsolat, kólcsónöSsé g alakult ki, EZ annyit ielent, hogy a tudás- é s ismeretátadáS nem egyjrányú an Ausztriából é rkezik, hanem oda-vissza hat, a partnerek kölcsönösen
gazdagí tiák egymást. Most már azon van a hangsú ly, hogy
olyan munkaterveket kezdemé nyezzünk é s va]ósí tsunk

inkább több- j]letve sokoldalú , igazán nemZetköZi
együttm ködé ssé szé lesed|enek, Nos, ezt a kihí Vást
szeretem a legiobban ebben a munkában.
- Az Ön áttal ké pviselt lnté zmé ny hány közös

koás lebonyolí tásában vesz most ré sz?

vállal-

- Tulajdonké ppen mé g soha nem számoltam utána,
hiszen az adott keretek köZött annyj é S oly sokfé Ie munka foiyik, akár a programok teriedelmé t, id tartamát,
cé lcsoportját. tartalmát, jelenlegj á]lapotát, stb, né Zem,
Mint már emlí tettem, pil]anatnyilag tizenegy országban
dolgozik osztrák oktatáSügyi koordinátor, munkájuk jel]ege termé Szetesen mindenütt máS é S más, Magyarországon az elmú Jt hat é vben az együttm ködé snek külön_
böZ formái kristályosodtak ki, Egy közülük termé szeteSen a né met, mint idegen nye]V, mint második nyelv taní tásának támogatása É ppen most fejez dik be egyik
programunk. amelyet a veszplé mi szé khely PTMlK
Nyelvi Továbbké pzé si Irodával é s né met partnerekkel közösen indí tottunk é s az volt a cé lja, hogy továbbké pz
tanárokat ké pezzen ki a szaktárgyak né metnyelvú oktaté sához, Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a proiektek
hosszú távon hassanak, ne egyszeri továbbké pzé s folyjon, hanem multiplikátorokat bocsássunk az iskolák, az
isko]ai oktatás rendelkezé sé re. Ezen az emlí tett formán
kí vül mé g nagyon sok területen tanfo]yamoktól, nyelvi
szemináriumokon át szé les skálán mozog a,,kí náIatunk",
De a né met mint idegennye]v nem az egyedüli sú lypontunk, A köVetkez terület, aZ iskolai autonómia, iSkolafejleszté s, iskolák m ködteté se é s a szí nvonalas oktatás
ké rdé se,nemcsak Magyarországon, hanem Ausztrjában
is nagyon fontos, Né hány kisebb ké toldalú vá]lalkozás
mel]ett é s után, a kezdemé nyezé sünkre megindult európai együttm ködé s kereté ben Ausztria, Magyarország,
Csehország, Ho]landia, Anglia, Szlovákia é s Lengyelország oktatási inté zmé nyei együtt nyú jtották be pályázatukat Brüsszelben, Az Európai Unió pé nzügyi támo€
atá-

a ,,Learning With
Friends" né ven futó, átfogó európai iskolafejleszté si
sával szeretné nk megvalósí tani

programot,

-

Hol tart most ez a vállalkozás?
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kozás eseté ben, am€
lyben

a több ré sztvev

miatt

-

Milyen proiektek valósultak meg eddig?
A
- korábban emlí tett ké t té makör mellett Magyarországon külön hangsú lyt kap egy harmadik, magyar partnereinkkel köZöSen kialakí tott projekt, amelynek közé ppontjában az emberi jogok, a bé ké reneve]é s, a kisebbsé gek é s az interkulturális tanú lás, azaz a kuItú rák e€
ymásba é pí té sé nek,befogadásának eIsajátí tása áll, SZoIoS együttm ködé sben egy magyar emberjogi alapí tvánnyal ezt a határokat is átlé p munkát három kisebb
plogramra bontottuk fel AZ els t Nyugat-Magyarországon é S Ausztria keleti tartományában, Stadtschlainingi
,,Friedenszentrum"-mal közösen, az Aktion ÖsterreichUngarn Alapí tvány anyagi támogatásáVal bonyolí tottuk
]e, té máia a bé ké renevelé s volt. A második szí nhelye
Kelet-Magyarország: magyat szlovák é s ukrán ré sztve-

v kke] a bé ke kuhú ráját, az interkulturális tanulást vitattuk meg, Egyszerre volt közós továbbké pz program, tapasztalatcsere é s alapos beszé Igeté s,A harmadik, kisebb, többoldaiú szemináriumra Szegeden, egy iskolában került sor, szó volt többek közótt a bé ké reva]ó nevelé sr l jlletve a heterogé n iskolákban oly fontos kon!
1iktusmegoldásról. A magyar tanárok mellett Jugoszláviából, Horvátországból é s Romániából é rkeztek ré sztvev k a ké tnapos m helymunkára, melynek csú cspontia a
hozzákapcsolódó kiáilí táS Vo]t, A plogram támogatói é s

gazdái a KulturKontakt Austria é s aZ UNHCR (ENSZ Me_
nekültügyj F biztosságának Nagykövete) Voltak,

-

-

Folytatiák ezt a megkezdett munkát?
Igen, tovább kel] mennünk ezen az ú ton, Vé lemé -

nyem SZerint ezek, a határokon tú ]nyú lóegyüttmú ködé sek, továbbké pzé seka leghasznosabbak, mert é ppen jellegükb l adódóan a Iegtöbbet nyú jtják a ré sztvev knek,
rendez knek egyaIánt. Né ha a bennünk, a feiekben meglé v határokat a legnehezebb átlé pni, Ebb l a meggy z dé sb l kiindulva igyekszem magyar paftnereimmel
együtt szemináriumainkra egyre gyakrabban meghí vni a
Szomszé dos országokból a té mára nyitott pedagógusokat, é s miné l több ré sztvev t bevonva a közös munkába,
ily módon kié pí teni a határokon átnyú ]ó együttmí ködé s

ú i formáit,

- A szakké pzé sreis kiteried a tevé kenysé gük?

- A szakké pzé s az ötödik sú lypont a magyarországi te-

vé kenysé gben.Pé ldaké ppen megemlí thetem, hogy szeretné nk a Nemzeti Szakké pzé Si lnté Zettel közösen kié pí teni a kereskedelmi szakisko]ák számára a gyakorló cé gek há]óZatát, A szakké pzé s területé n nem ré g indult
meg aZ együttm ködé s a Visegrádi ÁlIamok é S AuSztria
köZött, A többoldalú kooperáció köZös programjai köZül
kett már viszonyjag ké zzelfoghatóbb formát öitótt,
mé gpedig egy, a közé p-európai munkaer piac igé nyeihez igazí tott kulcskva]ifikációs tanfolyam a tanártovábbké pz k számára, a másik pedig az öt ré sztvev ország iskoláival igyekszik összekapcsolni az imé nt emlí tett gyakorló cé gek hál zaí át.

- Meglepne, ha hiányoznának tarsolyukból a ki,
sebbsé gekre szabott programok.
- A fentiekben bemutatott programok közüi né hány
SZoroSan kapcsolódik a kisebbsé gekhez. A szaktantárgyak né metnyelv oktatáSára Szeruezett továbbké pz

tanfolyamokon a ké ttannyelv iskolák pedagógusai mellett f ké nt a nemzetisé gi iskolák tanárai vesznek ré szt,
Ezen a nyáron a pé csi Romaközpontta] közösen három
napos, a magyarországi cigány kultú rát, annak sok szí nárnyalatát, tanulási, m ve] dé si lehet sé geit bemutató
koní erenciát rendezünk, Osztrák é s magyar tanárokat hi

köszönetet

vunk meg, í gy ismé t alkalom nyí lik többszörös,
kultú rák
közötti talá]kozásra Magyarország, Ausztria, a romák é s a
té rsé gmás kisebbsé gei között, Cé lunk az, hogy több

szinten együtt induljunk felfedez ú tra ebben, a számunkra kevé ssé ismert ku]tú rkörben, Mindannyian tudiuk: sok fé lreé rté segé sz egyszer en abból adódik, hogy
ismereteink nem elegend ek ahhoz, hogy megé rtsük
egymáSt, Nemcsak Magyarországon, de máSutt iS Sok
szó esik a mé diákban a romákró]. Ugyanakkor az emberek nagyon keveset tudnak Magyarország legnagyobb
Lé lekszámú kisebbsé gé nek kultú rájáról é s é letfelfogásá,
ról, Szüksé ges lenne megszabadulni az el í té ]eteinkt i,
ennek kulcsa viszont a megismeré s, a tudás é s a köze]edé s egvmáshoz,
- Milyen magyar lnté zmé nyekkeldolgoznak mé g

etyütt?

- Nagyon jó aZ együttm ú ködé sünk a magyar
Auschwitz,Alapí tvánnyal a Ho]ocauSt DokumentációS
Központtal, KöZöS tudományos é s nevelé si ké rdé sekkel foglalkozó munkánk három é ve kezd dött, Azóta a
magyar szakemberek osztrák támogatással több tanártovábbké pz tanfo]yamot tartottak már, lanuárban Budapesten került sor a tanártovábbké pzé sben é s az
egyetemeken dolgozó osztrák é s magyar szaké rt k vé lemé ny- é s tapasztalatcseré jé re, Ké t ré szb l álló továbbké pzé stdolgoztunk ki osztrák é s magyal tanárok
számára, amelynek az a cé lja, hogy tudatosí tsa a HolocauSt közöS

é s elté r Vonásait, elemezze é s megtaní tSa

kezelni ezt a í é mál,aZ elté r törté nelmi tapasztalatok
fé nyé benalaposan át- é s megbeszé lie a tanárokkai é s
tudósokkal a törté nelemnek ezt a fejezeté t, Egy szeminárium Magyarországon, egy pedig Ausztriában került
megrendezé sre. A továbbiakban magyaI é S oSZtrák töí té nelemtanárok számára tervezünk az osztrák kelet- é s
Dé lkelet-Európa Inté zettel é s a bé csi Collegium
Hungaricummal közösen egy három ré szes tanfolyamot, melyet mindké t oktatási Mjniszté rium támogat
é s amelynek té mája AuSZtria é s Magyarország kapcsolata,

szabó katalin

mondunk

o]vasójnknak é s tagjainknak, akik szemé lyi jövedelemadójuk l'l-át 2000-ben a Filantróp Társaságnak ajánlották fel, Az 50 9ló Ft,ot a Barátság megjelenteté sé re lordí tottuk.
Egyú ttal tisztelettel ké r]ük Önöket, gondoljanak 2001-es adóbevallásuk elké szí té sekoris a Filantróp Társaságra, melynek adószáma, l8O J75l1,1,43
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