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Výchozí situace:
V mnoha oblastech přeshraniční spolupráce Dolního Rakouska bránily jazyková
bariéra a nedostačující interkulturní znalosti sbližování regionů. Různé iniciativy
a projekty nebyly dostatečně propojeny. Chyběla výměna zkušeností jak mezi
Dolním Rakouskem a sousedními českými regiony tak i ostatními evropskými
regiony. V rámci DR jazykové ofenzívy byla v roce 2003 zahájena podpora
jazyků. Odborná podpora a řešení otevřených otázek vyžadovaly zajištění kvality
výukové nabídky. Chybělo povědomí o hodnotě sousedních jazyků.
Výstupy projektu:
V projektu byly analyzovány komunikativní potřeby fungující přeshraniční
spolupráce. Na základě stávajících projektů byla ve spolupráci s DR organizacemi
stanovena následující stěžejní témata: civilní ochrana (požární ochrana,
záchranná služba, zdravotnictví, bezpečnost), cestovní ruch a MSP. Tato
témata byla didakticky zpracována do odborných jazykových kurzů. Díky těmto
kurzům a zveřejnění různých publikací se podařilo redukovat jazykovou bariéru.
Jelikož neexistovaly žádné použitelné výukové materiály pro tyto odborné
jazykové kurzy, byly v rámci projektu zhotoveny materiály zaměřené na cílové
skupiny.
Sousedící pracoviště záchranné služby a hasičů se tak v rámci exkurzí mohla
vzájemně seznámit resp. dozvědět něco o průběhu běžného pracovního dne či
výbavě. Tyto exkurze byly často začátkem spolupráce, která je nadále
udržována.
Žáci vyššího stupně mají možnost rozšířit své jazykové dovednosti v rámci
prázdninové praxe v České republice a získat tak i první pracovní zkušenosti.
Díky výměně vědomostí a vzájemnému propojení bylo v rámci Rakouska
vytvořeno několik iniciativ kolem tématu „sousední jazyky“ a navázána aktivní
partnerství s dalšími evropskými příhraničními regiony podél české hranice,
s cílem výměny zkušeností na evropské úrovni a společného vývoje nových
postupů či stávajících materiálů.
Od zahájení DR jazykové ofenzívy se dobrovolné výuky sousedních jazyků
zúčastnilo více než 35.000 žáků. V projektu byla realizována opatření k zajištění
kvality DR jazykové ofenzívy. Byly zpracovány a zavedeny standardní učebnice
pro první a druhý stupeň ZŠ. Obě učebnice jsou součástí bezplatné sady učebnic
a tudíž schváleny pro výuku českého jazyka. Na Pedagogické vysoké škole
Dolního Rakouska bylo iniciováno a doprovázeno „Pracovní sdružení pro sousední
a migrantské jazyky“, pravidelně se konají také další odborné vzdělávací akce
a tematicky zaměřená síťová setkání.

Utváření povědomí bylo téma, které provázelo celý projekt. Především aktivity
jako např. krátký průvodce českým jazykem, jazykové animované texty,
jazykové kurzy pro rodiče, apod. byly příkladem konkrétních výstupů, které
způsobily motivující zážitky při učení, což některé adresáty vedlo k tomu, že se
sousedním jazykem začali zabývat či se jej učit.
Zprostředkování českého jazyka jako cizího jazyka pro 21. století je z pohledu
projektu nutné vnímat na základě specifických situací možného použití, které
vyplývají ze sousedských potřeb.
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