
   

 

 

   

  

 

Zpráva: Správní schůze v rámci projektů BIG AT-HU, AT-CZ a SK-AT 

Pod heslem „Sprachen sind Brücken“ (Jazyky jsou mosty) se dne 20.11.2018 na Gastgewerbefachschule, 

Judenplatz 3, Vídeň, konala velká správní schůze v rámci INTERREG V-A projektů BIG AT-HU (ATHU1), BIG 

AT-CZ (ATCZ5) a BIG SK-AT (SK-AT1). Pozvání přijalo mnoho významných zástupců rakouských, 

slovenských a maďarských ministerstev, národních i přeshraničních školských správ a zainteresovaných 

stran z oblasti hospodářství a vědy, kteří tak přispěli k velkému úspěchu celé akce. 

Téma jazykové výuky bylo tentokrát pojato humorně kulinářsky (Mag. Heinrich Himmer, ředitel pro 

vzdělávání hlavního města Vídně), z ekonomického pohledu, jakož i z pohledu jeho významu pro 

regionální konkurenceschopnost, jak bylo demonstrováno na příkladu Magna Graz (Mag. Martin Amor, 

Junge Industrie) nebo iniciativy "healthacross" dolnorakouského Fondu zdravotnictví a sociálních věcí 

(Julia Auer) ve spolupráci s českými partnerskými obcemi pro využití synergií v systému zdravotní péče v 

hraničním regionu. 

Ekonomický pohled na téma osvojování si jazyka však nezastínil humanistický, kulturní pohled na téma. 

20. listopad byl totiž Dnem práv dětí a v mnoha řečnických příspěvcích bylo zdůrazňováno právo dítěte 

být vnímáno s celou svojí jedinečnou jazykovou biografií (Christian Morawek, Wiener Kinderfreunde). 

Proto je potřeba i ve výuce jazyků dbát dle Prof. Eva Vetter na to, aby „každá jazyková výuka reflektovala 

mnohojazyčnost“, aby „se nevytvářela konkurence mezi jazyky“ a současně se „příliš nepřetěžoval 

jazykový a výukový prostor škol a školek“ (např. Heinz Josef Zitz, ředitel pro vzdělávání spolkové země 

Burgenland). To potvrdil i hostující přednášející a pověřenec pro jazyky Evropské unie Achim Braun, když 

na příkladu Andyho Warhola, původem z dnešního Slovenska (dříve: Uherského království), poukázal na 

potřebu pozitivního jazykového sebepojetí i u jednotlivých národů. 

Ke „vzdělávání pro otevřenost světu“, „odvaze poznávat svět“ a „širokému zájmu o jazyky a kultury“ 

vyzvali i oba zástupci ministerstev, Ing. Alexandra Novotná (Slovensko) a Dr. György Nagyházi 

(Maďarsko). V éře digitalizace jsou to právě tyto schopnosti, které budou mladí lidé na trhu práce 

potřebovat a které my jako osoby odpovědné za vzdělávání máme ve školkách a školách podporovat. Na 

tom se shodli nejen zástupci z oblasti hospodářství a vzdělávání na pódiu, ale i publikum, které na konci 

akce předalo projektu a projektovým vedoucím 

následující poselství ve formě interaktivního 

prohlášení ve tvaru obláčku a které mohlo při 

vynikajícím bufetu připraveném na 

Gastgewerbefachschule prodiskutovat další 

nápady na spolupráci: 


