Proč je dobré umět německy?
• S Německem jako naším přímým sousedem nás nepojí jen
společná hranice, ale i dlouholetá historie a kulturní zázemí.
• Koordinační centrum Tandem nabízí řadu příležitostí pro
školy, instituce, spolky i jednotlivce k navázání partnerství
a přeshraničních výměn.

Tandem
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem
v Plzni a Regensburgu jsou v České republice a ve Spolkové
republice Německo celostátními odbornými pracovišti, která
podporují setkávání dětí a mládeže mezi oběma zeměmi.
Koordinační centra podporují sbližování a rozvoj všestranných
styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

• Němčina je rodným jazykem 96 milionů Evropanů.
• Německo představuje čtvrtou největší ekonomiku světa
a je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky.
• V Česku působí na 8 000 německých a rakouských ﬁrem,
které dohromady nabízí více než 125 000 pracovních
příležitostí.
• Pro 90 % manažerů německy mluvících ﬁrem v Česku je
důležité, aby jejich čeští zaměstnanci uměli německy.
• V oblasti vědy a výzkumu je němčina druhým nejdůležitějším
jazykem na světě.
• Studijní stipendia na německých školách každoročně získává
více než 700 uchazečů z Česka.
• 54 % Čechů se nedomluví žádným cizím jazykem, poskytněte
svým dětem výhodu!
Zdroj: ČNOPK 2019.

Partneři projektu

Němčina nekouše

Motivace k výuce německého jazyka
na základních školách
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Projekt Němčina nekouše si klade za cíl zvýšit zájem o výuku
německého jazyka u žáků základních škol a v odpovídajících
ročnících víceletých gymnázií. Toho chce dosáhnout motivací
žáků k volbě němčiny jako druhého cizího jazyka a školením
učitelů, na kterém si mohou vyučující sami osvojit metodu
jazykové animace.
Na tento koncept navázal projekt Němčina nad zlato, v rámci
kterého probíhají motivující jazykové animace k němčině na
středních (odborných) školách a ve spolupráci s ﬁremní
sférou. Více informací o tomto projektu naleznete na
www.tandem-org.cz/nemcina-nad-zlato.
Nabídka pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
V rámci projektu bezplatně nabízíme:
• realizaci česko-německé jazykové animace, která žáky
motivuje k výběru němčiny jako druhého cizího jazyka,
• informativní prezentaci pro rodiče žáků,
• semináře česko-německé jazykové animace pro pedagogy,
• metodické materiály k jazykové animaci.
Jazyková animace
Metoda česko-německé jazykové animace podporuje
zábavnou formou 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 kreativitu účastníků.
Více informací www.jazykova-animace.info

Máte zájem o:
česko-německou jazykovou animaci?
Pro Vaši školu můžete bezplatně objednat jazykovou
animaci vyplněním online formuláře na webových stránkách
projektu. Vaši žádost předáme vyškoleným jazykovým
animátorům, kteří s Vámi dojednají konkrétní termín a další
podrobnosti. Po dohodě tak bude pro Vaši školu připravena
jazyková animace „na míru“. Jazyková animace je určena
žákům 5. – 9. tříd základních škol a žákům v odpovídajících
ročnících víceletých gymnázií. Je možné realizovat i více
animací za sebou, je-li počet žáků vyšší. Ideální skupina má
20 žáků.

Nachbar. | Sprache? | Tschechisch!
Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem unterstützt im Rahmen des Projektes
das Interesse an der Nachbarsprache Tschechisch.

informativní prezentaci pro rodiče žáků?
Naši jazykoví animátoři mohou Vaši školu navštívit v rámci
rodičovských schůzek a seznámit rodiče s důvody, proč je
užitečné, aby jejich potomci uměli německy. Přitom
animátoři zodpoví veškeré dotazy k projektu a k metodě
jazykové animace.

Die von Tandem entwickelte deutsch-tschechische
Sprachanimation:
• bringt die Sprache spielerisch näher,
• baut Sprech- und Sprachhemmungen ab,
• aktiviert Eigeninitiative,
• fördert Kreativität und weckt Neugier.

seminář pro pedagogy?
Učitelé německého jazyka ze základních a středních škol
se mohou hlásit na jednodenní semináře jazykové animace.
Zde si osvojí prvky této interaktivní metody, kterou pak
mohou aplikovat ve svých hodinách a podnítit tak žáky své
školy k volbě němčiny jako druhého cizího jazyka. Semináře
jsou akreditované MŠMT a vedené zkušenými lektory.

Mehr zum Projekt
www.tandem-org.de/arbeitsbereiche/schulisch/nachbarsprache-tschechisch.html

metodické materiály?
V rámci projektu vznikla metodická brožura k samostatným
realizacím česko-německé jazykové animace, kterou mohou
učitelé při výuce využít. Brožura obsahuje popisy vybraných
jazykových aktivit a praktické pomůcky podněcující u žáků
zájem o německý jazyk. Materiály jsou k dispozici na
seminářích nebo v elektronické podobě ke stažení na
www.tandem-org.cz/publication.php.

Tandem bietet vorrangig für die 5. bis 10. Jahrgangsstufen
an Realschulen:
• kostenlose Sprachanimationen, um die Schüler und
Schülerinnen zur tschechischen Sprache zu motivieren,
• Schulungen für Lehrkräfte,
• Beratungsgespräche für interessierte Schulen aller Art,
• methodische Hilfsmittel.

