Proč je také dobré umět německy?

Partneři projektu

• Pro více než 90 milionů obyvatel Evropy je němčina
rodným jazykem. Možnost použít jí v rozhovoru s rodilým
mluvčím je velmi snadná.

Česko-německý fond budoucnosti
Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit
porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami
fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským
projektům z obou zemí.
www.fondbudoucnosti.cz

• V oblasti vědy a výzkumu představuje němčina druhý
nejdůležitější jazyk na světě.
• Německo má jeden z nejlépe propracovaných systémů
stipendií a podpory zahraničních studentů, díky němuž
zde mohly studovat již tisíce Čechů.
• Spolková republika Německo je nejvýznamnějším
obchodním partnerem České republiky.
• V Česku působí přes 4 000 německých firem
nabízejících asi 100 000 pracovních míst.*
• 95 % dotázaných německých firem v České republice
považuje znalost němčiny u svých zaměstnanců
za důležitou a 73 % dokonce za velmi důležitou.*
* Převzato z průzkumu Česko-německé
obchodní a průmyslové komory
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Goethe-Institut
Kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou
působností podporuje znalost němčiny, mezinárodní kulturní
spolupráci a zprostředkovává komplexní obraz Německa
v zahraničí. Usiluje o prohlubování porozumění mezi
kulturami.
www.goethe.de/prag
Tandem
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže
Tandem v Plzni a Regensburgu byla zřízena na základě
společného prohlášení českého ministra školství, mládeže
a tělovýchovy a německé spolkové ministryně pro rodinu,
seniory, ženy a mládež. Centra zprostředkovávají a podporují
mezinárodní výměny mládeže mezi Českem a Německem,
dále pomáhají a radí zájemcům o sousední zemi z řad
mladých lidí, vedoucích mládeže a učitelů. Tandem Plzeň
je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni
a metodicky je veden Sekcí mezinárodních vztahů
a evropských záležitostí MŠMT.
www.tandem-info.net

Projekt pro základní školy
Koordinátor projektu „Němčina nekouše“
MgA. Zbyšek Brůj
Tel.: +420 377 634 764
E-mail: bruj@tandem.adam.cz
www.nemcina-nekouse.cz
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„Němčina nekouše“

Němčina nekouše

Máte zájem o...

„Nachbar. | Sprache? | Tschechisch!“

Nový projekt Koordinačního centra česko-německých výměn
mládeže Tandem si klade za cíl zvýšit zájem dětí o výuku
německého jazyka na základních školách. Dosáhnout toho
chce motivací žáků k volbě němčiny jako druhé cizí řeči.

...informativní schůzku?
Spolupracovníci Tandemu Vás rádi navštíví a blíže představí
projekt „Němčina nekouše“. Při tom Vám budou zodpovězeny
veškeré dotazy k projektu ale i k metodě jazykové animace.
Zároveň nabízíme krátkou prezentaci projektu „Němčina
nekouše“ před rodiči žáků např. v rámci rodičovských
schůzek, která mj. shrnuje důvody, proč je pro jejich děti
vhodné a užitečné zvolit si němčinu jako druhý cizí jazyk.

Auf deutscher Seite wird ab Herbst 2012 das ständig
steigende Interesse an der Nachbarsprache durch
das Tandem-Projekt weiter unterstützt.

Tandem v rámci projektu „Němčina nekouše“ nabízí:
• informativní návštěvu spolupracovníka Tandemu,
• bezplatnou realizaci jazykové animace ke zvýšení motivace
žáků k výuce němčiny – zejména pro 5.–7. třídy,
• školení pedagogů pro samostatné jazykové animace,
• metodické materiály k jazykové animaci.
Jazyková animace
K naplnění vytyčených cílů se používá metody jazykové
animace, která i u naprostých začátečníků zábavnou formou
podporuje chuť a zájem o jazyk našeho souseda. Je vhodná
jak pro začátečníky ke zdolání bariér při prvním kontaktu
s cizím jazykem, tak pro pokročilejší k překonání strachu
z mluvení a z chybování. Do skupiny vnáší dynamiku, rozvíjí
iniciativu a formuje kreativitu.

Více informací k jazykové animaci:
www.jazykova-animace.info

...o jazykovou animaci?
Pro Vaši základní školu můžete žákům 5.–7. tříd bezplatně
objednat jazykovou animaci vyplněním on-line formuláře.
Vaši žádost předáme vyškoleným jazykovým animátorům,
kteří s Vámi dojednají detaily (termín, věk a jazyková
zkušenost žáků atd). Po dohodě bude pro Vaši školu
připravena jazyková animace „šitá na míru“. Možné
je realizovat i více jazykových animací za sebou v bloku, je-li
žáků více. Ideální skupina má do 20 žáků. Jazykové animace
probíhají od dubna 2012 a jejich objednání je možné kdykoliv.
...školení pedagogů?
Učitelé němčiny se mohou hlásit na semináře jazykové
animace, které proběhnou v rámci projektu od podzimu 2012.
Zde si osvojí prvky této interaktivní metody, s níž mohou žáky
své školy podnítit k volbě německého jazyka. Semináře budou
vedeny zkušenými lektory. Pro tuto vzdělávací akci se Tandem
uchází o akreditaci Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
...metodické materiály?
V rámci projektu se ve spolupráci s pražským GoetheInstitutem připravují metodické podklady usnadňující učitelům
samostatné realizace jazykových animací. Obsahem budou
popisy vybraných aktivit a praktické pomůcky podněcující
u žáků zájem o německý jazyk. Materiály budou k dispozici
od podzimu 2012 v písemné i elektronické podobě.
Bližší informace k nabídce projektu:
www.nemcina-nekouse.cz

Tandem bietet (vorrangig) für die 5.–7. Jahrgangsstufen
an Realschulen
• kostenlose Sprachanimationen, um die Schüler/-innen
zu motivieren,
• Schulung von Lehrkräften,
• Beratungsgespräche für interessierte Schulen
(aller Schularten),
• Erstellung methodischer Unterlagen.
Die von Tandem entwickelte deutsch-tschechische
Sprachanimation
•
•
•
•

bringt die Sprache spielerisch näher,
baut Sprech- und Sprachhemmungen ab,
aktiviert Eigeninitiative,
fördert Kreativität und weckt Neugier!

Mehr zum Projekt
„Nachbar. | Sprache? | Tschechisch!“:
www.tandem-org.de/arbeitsbereiche/sprache

