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10. Ázsia-Európa Iskolahálózat konferencia 
2011. november 15. kedd  

 

A Batthyány Gimnázium angoltanára, Blasszauer János nemrég Írországban járt, mint az 

iskola nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátora. Az erről szóló beszámolóját 

olvashatják a következőkben. 

 

A 10. Ázsia-Európa Iskolahálózat (AEC-NET) konferenciája (2011. 11. 07. – 11. 16.) 

Dundalkban, Írországban került megrendezésre. A szervezésben részt vállalt, és a 

rendezvényt szponzorálta az Ázsia-Európa Alapítvány, az Európai Bizottság, az Ír Oktatási 

Minisztérium, és Louth Megye önkormányzatának művelődési osztálya. A konferencián 

több mint 100 tanár vett részt 33 ASEM országból*, Új-Zéland először képviseltette 

magát ezen a nagyszabású rendezvényen. A konferencia lehetőséget biztosított az Ázsia-

Európa Alapítványnak (ASEF-nek), hogy jutalomban részesítse a legsikeresebb 

projekteket, azokat, amelyeket a 2010/2011-es tanévben bonyolítottak le a diákok és 

kollégák, s amely projekteket az előző konferencián kezdeményeztek Gurgaonban, 

Indiában. Az Ázsia-Európa Iskolahálózat 1998-ban alakult meg, azóta a szervezet 

tagsága jelentősen növekedett, ma már 1100 középiskolai tanár és 846 iskola a tagja 

43 ázsiai és európai országban. 

 

A konferencia továbbá lehetőséget adott arra, hogy bátorítsák és segítsék az új 

internetes projektek létrejöttét. Az idei esemény ebben az évben arra koncentrált, 

miképpen lehet az új ingyenes online applikációkat (web 2.0-ás eszközöket) az Ázsia-

Európa Iskolahálózat projektjeinek szolgálatába állítani, hogy a diákok nemzetközi 

együttműködését előmozdítsák. A konferencia során több plenáris előadásra és 

műhelyfoglalkozásra került sor prominens nemzetközi előadók által. 

 

A konferencia fényét emelte, hogy rendezvényt Ruairí Quinn, az ír oktatási miniszter 

nyitotta meg, illetve, a búcsúesten beszédet mondott, valamint a díjakat átadta Pat Cox, 

az Európai Mozgalom elnöke, az Európai Parlament (EP) volt elnöke. 

 

Az ötnapos konferencia végén harminchat nagyon ígéretes internetes projekt született, 

melyek a lehetséges témák széles spektrumát ölelik át. Szalayné Tahi Zsuzsa 

(Budapest), Kajdi Marianna (Szolnok) és Blasszauer János képviselte hazánkat ezen a 

rangos eseményen Blasszauer János a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium tanára, 

aki a hatfős nemzetközi koordináló bizottság tagja 2006 óta, ötleteivel, tanácsaival járult 

hozzá a konferencia sikeréhez. Tanítványaival számos Internet-alapú projektben kíván 

részt venni 2012-ben is, minthogy úgy érzi, nyelvpedagógusként feladata megmutatni a 

diákoknak, miképpen tudják kiaknázni az Internet adta lehetőségeket, mely médium a 
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permanens és önálló tanulás kiváló eszköze. Véleménye szerint az Internet segítségével 

megvalósuló együttműködés lehetővé teszi tanárnak és diáknak egyaránt, hogy 

nemzetközi kapcsolatokat teremtsenek és ápoljanak, valamint az osztálytermi és 

földrajzi korlátokat legyőzve, az együttműködési projektek keretein belül a diákok a 

célnyelven dolgozzanak, kommunikáljanak.  

 

* 48 ASEM partner (46 ország és kettő nemzetközi szervezet): Ausztria, Ausztrália, 

Brunei, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, 

Észtország, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Hollandia, India, 

Indonézia, Írország, Japán, Kambodzsa, Kína, Koreai Köztársaság, Laosz, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Malajzia, Málta, Mongólia, Myanmar 

(korábban Burma), Németország, Olaszország, Oroszország, Pakisztán, Portugália, 

Románia, Spanyolország, Svédország, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Thaiföld, Új- 

Zéland és Vietnám, Európai Bizottság, ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) 
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További információ a konferenciáról itt található: http://aec.asef.org 
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