Správa: Správna schôdza v rámci projektov BIG AT-HU, AT-CZ a SK-AT
Pod heslom „Sprachen sind Brücken“ (Jazyky sú mosty) sa dňa 20.11.2018 na Gastgewerbefachschule,
Judenplatz 3, Viedeň, konala veľká správna schôdza v rámci INTERREG V-A projektov BIG AT-HU
(ATHU1), BIG AT-CZ (ATCZ5) a BIG SK-AT (SK-AT1). Pozvanie prijalo mnoho významných zástupcov
rakúskych, slovenských a maďarských ministerstiev, národných i cezhraničných školských správ a
zainteresovaných strán z oblasti hospodárstva a vedy, ktorí tak prispeli k veľkému úspechu celej akcie.
Téma jazykovej výuky bolo tentokrát pojaté humorne kulinársky (Mag. Heinrich Himmer, riaditeľ pre
vzdelávanie hlavného mesta Viedne), z ekonomického pohľadu, ako aj z pohľadu jeho významu pre
regionálnu konkurencieschopnosť, ako bolo demonštrované na príklade Magna Graz (Mag. Martin
Amor, Junge Industrie) alebo iniciatívy "healthacross" dolnorakúskeho Fondu zdravotníctva a sociálnych
vecí (Julia Auer) v spolupráci s českými partnerskými obcami pre využitie synergií v systému zdravotnej
starostlivosti v hraničnom regióne.
Ekonomický pohľad na téma osvojovania si jazyka však neupozadil humanistický, kultúrny pohľad na
téma. 20. november bol totiž Dňom práv detí a v mnohých príspevkoch rečníkov bolo zdôraznené právo
dieťaťa byť vnímané s celou svojou jedinečnou jazykovou biografiou (Christian Morawek, Wiener
Kinderfreunde). Preto je potreba i vo výuke jazykov dbať podľa Prof. Eva Vetter na to, aby „každá
jazyková výuka reflektovala mnohojazyčnosť“, aby „sa nevytvárala konkurencia medzi jazykmi“ a
súčasne sa „príliš nepreťažoval jazykový a výukový priestor škôl a škôlok“ (napr. Heinz Josef Zitz, riaditeľ
pre vzdelávanie spolkovej krajiny Burgenland). To potvrdil i hosťujúci prednášajúci a poverenec pre
jazyky Európskej únie Achim Braun, keď na príklade Andyho Warhola, pôvodom z dnešného Slovenska (v
minulosti: Uhorského kráľovstva), poukázal na potrebu pozitívneho jazykového sebepojatia aj u
jednotlivých národov.
K „vzdelávaniu pre otvorenosť svetu“, „odvahe poznávať svet“ a „širokému záujmu o jazyky a kultúry“
vyzvali i obaja zástupcovia ministerstiev, Ing. Alexandra Novotná (Slovensko) a Dr. György Nagyházi
(Maďarsko). V ére digitalizácie sú to práve tieto schopnosti, ktoré budú mladí ľudia na trhu práce
potrebovať a ktoré my ako osoby zodpovedné za vzdelávanie máme v škôlkach a školách podporovať.
Na tom sa zhodli nielen zástupcovia z oblasti hospodárstva a vzdelávania na pódiu, ale aj publikum,
ktoré na konci podujatia predalo projektu a
projektovým vedúcim nasledujúce posolstvo vo
forme interaktívneho vyhlásenia v tvare obláčika a
ktoré mohlo pri vynikajúcom bufete pripravenom
na Gastgewerbefachschule prediskutovať ďalšie
nápady na spoluprácu:

