A St Andrews College 2001-ben nyitotta meg az Európai Annexet, hogy anyanyelvi, valamint
első és második élő idegen nyelvi képzést nyújtson az Európai Bizottságnál, az
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatalnál, valamint az Európai Alapnál dolgozó
szülők gyermekeinek. Egy külön épületetben került sor a szárny elhelyezésére. Ez nyolc
tanteremből és egy közös részből áll, amit könyvtárként és közösségi helyiségként használnak.
Ezt az épületet, igen kedvesen, mint ’Európai Falut’ emlegetik. Napközben élénk,
multikultúrális hangulatot áraszt és gyakran sokszínű, az évszakhoz kapcsolódó dekorációban
pompázik, melyet a kölönféle órákon folyamatosan készítenek.
A tanárok mind anyanyelvi tanárok. A tantestület tagjai jelenleg a következők:
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Anyanyelvi képzés
A diákok, mind az általános mind a középiskolából, heti öt órán vesznek részt az Európai
Annexben, amíg az osztály többi tanulójának ír nyelvórája van. Azok az ötödikes és hatodikos
diákok is kapnak anyanyelvi képzést az Annexben, akik a nemzetközi érettségi programban
vesznek részt.
Első és második élő idegen nyelv
A középiskolai diákok heti 4-5 idegen nyelvi órán, míg az általános iskolai tanulók heti 3
nyelvórán vesznek részt. Második idegen nyelvi órákat kérésre biztosítunk. Ezen felül az
általános iskolásoknak van heti 1 európai tanulmányok órája is.
Vizsgák A tanulóknak lehetőségük van anyanyelvükből, valamint első és második idegen
nyelvből is vizsgázniuk (Junior Certificate, érettségi vizsga, nemzetközi érettségi).
Angol, mint idegen nyelv
A nem angol anyanyelvű diákok 8.15-re járnak az Annexbe angol órára. Az általános iskolások
hetente ötször, a középiskolások igény szerint. Intenzív angol kérhető, amennyiben a tanuló
nem, vagy csak keveset beszél angolul, amikor Írországba érkezik.

Az Annex tantestülete komoly erőfeszítéseket hoz, hogy a tanulók egyéni szükségleteinek és
érdeklődédének megfelelő változatos tananyagot állítson össze. Szülők és tanárok számos
kapcsolatot építettek ki az anyaországban működő iskolákkal és egyéb oktatási
intézményekkel, melyeken keresztül értékes információkat szerezhetnek az oktatásban
végbemenő változásokról és rendeletekről, melyeknek ismerete elengedhetetlen.
Az Európai Annex megnyitása óta nagyban hozzájárul azoknak a tengerentúli tanulóknak az
oktatási szükségleteinek kielégítéséhez, akik ideiglenesen tartózkodnak Írországban.
Örömmel nézünk az Annex szerepének és forrásinak kibővítése elé a közeli jövőben.

