Jelentés: igazgatási intézmények találkozója a BIG AT-HU, AT-CZ és SK-AT projektek keretében

A „nyelvek hidakat jelentenek“ mottójával került 2018.11.20-án megrendezésre Bécsben az igazgatási
szervek nagykörű találkozója az INTERREG V-A BIG AT-HU (ATHU1), BIG AT-CZ (ATCZ5) és BIG SK-AT (SKAT1) projektek keretében a Judenplatz 3 szám alatti Vendéglátóipari Szakképző Iskolában. Osztrák,
szlovák és magyar minisztériumok, nemzeti és határon átnyúló oktatási igazgatási intézmények, valamint
a gazdaság és tudományok érdekelt feleinek sok jeletős képviselője tett eleget a meghívásnak és járult
hozzá a rendezvény nagy sikeréhez.
Ezúttal a nyelvtanulás témája került megvilágításra humoros és kulináris szemszögből (Mag. Heinrich
Himmer, oktatási igazgató Bécs), valamint a regionális gazdasági versenyképesség szemszögéből való
jelentősége a Magna Graz példája alapján (Mag. Matin Amor, Junge Industrie), valamint a nyelvtanulás
jelentősége megvilágításra került a cseh partnertelepülésekkel együttműködő alsó-ausztriai
Egészségügyi és Szociális alap „healthacross“ kezdeményezése kapcsán (Julia Auer), aminek a célja
szinergiák hasznosítása az egészségügy területén a határrégióban.
De a nyelvtanulás témájának gazdasági szemszögű megközelítése mellett a humanisztikus,
interkulturális szemlélet sem hiányozhatott. Tekintve, hogy 11.20. a gyermekek jogainak világnapja, sok
előadó kihangsúlyozta beszédében a gyerekeknek arra való jogát, hogy a speciális nyelvi biográfiájuk
tekintetbe legyen véve (Christian Morawek, Bécsi Gyermekbarátok). Így a nyelvtanulásnál ügyelni kell
arra, mondta Prof. Eva Vetter, hogy „mindennemű nyelvtanításnál figyelembe legyen véve a
többnyelvűség“ és hogy „a nyelvek között nem szabad konkurenciának lennie“, ugyanakkor figyelemet
kell fordítani arra is, hogy „az óvodai és iskolai nyelvtanítás ne legyen túlterhelve“ (Mag. Heinz Josef Zitz,
oktatási igazgató Burgenland). Ezt megerősítette Achim Braun vendégelőadó, az Európai Unió nyelvi
megbízottja, aki a mai Szlovákiából (a korábbi Magyar Királyságból) származó Andy Warhol példájával
mutatott rá a nemzetek pozitív önképének szükségességére, a nemzeti nyelvekre való tekintettel is.
„A világra nyitottságra nevelésre“, „a világ megismeréséhez való bátorsághoz“ és a „nyelvek és kultúrák
széles körű megismerésére“ szólított fel a minisztériumok két képviselője, Ing. Alexandra Novotna
(Szlovákia) és Dr. Nagyházi György (Magyarország). Tekintve, hogy a digitalizáció korszakában különösen
ezek azok az ismeretek, amikre a fiataloknak a munkaerőpiacon szükségük van és amit nekünk, mint az
óvodai és iskolai képzés felelőseinek támogatnunk kell. Ebben nem csak a gazdaság és oktatás képviselői
értenek egyet a pódiumon, hanem a közönség is,
akinek a Vendéglátóipari Szakképző Iskola kitűnő
büféjénél továbbmutató együttműködési
lehetőségekről volt alkalma beszélgetni és aki a
rendezvény végén a projekt és a projekt felelősei
részére következő üzenetet adta búcsúzóul egy
interaktív felhő formájában:

