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www.goethe.de

GOETHE-INSTITUT  
PO CELÉM SVĚTĚ

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky 
Německo s celosvětovou působností.
Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí, 
pěstujeme mezinárodní spolupráci v oblasti kultury a 
zprostředkováváme komplexní pohled na Německo.
159 Goethe-Institutů v 98 zemích podporuje společně 
s řadou partnerů mezikulturní dialog a rozvíjí znalosti 
německého jazyka.



#DALSIVZDELAVANI 
#SOUTEZEAAKCE 
#PASCH

SPOLUPRÁCE  
VE VZDĚLÁVÁNÍ 

V rámci České republiky se Goethe-Institut zaměřuje 
především na dvě cílové skupiny – na učitele němčiny 
a na žáky. Učitelům němčiny nabízíme další vzdělávání, 
které lze částečně absolvovat i online. Pro žáky 
pořádáme soutěže a nejrůznější akce, školní třídy mají 
možnost nás navštívit. Rádi přijdeme za vámi do školy, 
pokud budete například pořádat informační akci, která 
se týká volby cizího jazyka. Ke spolupráci v oblasti 
vzdělávání patří i pestrá nabídka iniciativy „Školy – 
partneři budoucnosti“ (PASCH).

www.goethe.de/vzdelavani
www.pasch-net.de



#FLEXIBILNI 
#NETWORKING 
#PROFESIONALIZACE

DLL – NAUČIT SE UČIT 
NĚMČINU

V rámci vzdělávací řady Deutsch Lehren Lernen (DLL)  
je hlavní pozornost věnována výuce němčiny. Jde  
o rozšiřování kvalifikace vyučujících po celém světě –  
ať už v oblasti primárního či sekundárního vzdělávání 
nebo vzdělávání dospělých. Vzdělávací řada DLL je  
v České republice od roku 2014 akreditována jako 
státem uznaný program dalšího vzdělávání.

www.goethe.de/cesko/dll 



#DETI 
#PRIMARNIVZDELAVANI 
#DALSIVZDELAVANI

 NĚMČINA PRO DĚTI  

Podporujeme výuku němčiny u dětí. Poskytujeme  
k ní výukové materiály, pravidelně pořádáme 
kurzy dalšího vzdělávání pro vychovatele a učitele 
na základních školách a podporujeme budování 
kompetenčních center v České republice. V těchto 
centrech  probíhá raná výuka němčiny a jsou  
pořádány kurzy dalšího vzdělávání.

www.goethe.de/nemcinaprodeti



#MEZINARODNI 
#VYMENA 
#PROFESIONALIZACE

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
V NĚMECKU 

Chtěli byste prohloubit své odborně didaktické znalosti 
a uplatnit jazykové kompetence v praxi? Vyměňujete  
si rádi zkušenosti s vyučujícími z celého světa?  
Pro učitele němčiny máme rozsáhlou nabídku  
dalšího vzdělávání v Německu a omezený počet  
míst pro žádosti o stipendium.

www.goethe.de/vzdelavanivnemecku



#FLEXIBILNI 
#INDIVIDUALNI 
#PROFESIONALIZACE

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ONLINE

Naše online kurzy dalšího vzdělávání jsou koncipovány 
tak, abyste se mohli učit intenzivně a flexibilně, jak 
jen si přejete. Díky individuálnímu plánování času je 
pro vás online vzdělávání ideálním formátem i při 
zaměstnání. Kromě toho máte možnost spojit se  
a vyměňovat si zkušenosti s učiteli po celém světě.

www.goethe.de/fortbildungen



#SOUTEZ 
#FOTBAL 
#ZABAVA

1:0 PRO NĚMČINU

Soutěž pro žáky ve věku od 10 do 13 let, která spojuje 
lásku k fotbalu s němčinou. Klíčové je především jedno: 
užít si spoustu zábavy! Ve spolupráci s Česko-německou 
fotbalovou školou a fotbalovým klubem Hertha BSC.  

www.goethe.de/fotbal



#SOUTEZ 
#PRIRODNIVEDY 
#MOTIVACE

BYSTRÉ HLAVY

Pro obzvláště bystré hlavy ve věku od 15 do  
18 let pořádáme soutěž, která kombinuje matematiku, 
informatiku, přírodní vědy a techniku s německým 
jazykem, přičemž zásadním předpokladem je chuť bádat. 
Vyhrát můžete stipendium na jazykový kurz v Německu.

www.goethe.de/bystrehlavy



#PROPAGACENEMCINY 
#MOTIVACE 
#NETWORKING

DEN S NĚMČINOU 

V rámci kampaně šprechtíme se v celé České republice 
pravidelně konají akční dny, jejichž program zahrnuje 
hry, koncerty, workshopy, jazykové animace pro žáky, 
vzdělávací semináře pro učitele němčiny, vědecké 
přednášky pro studenty vysokých škol a setkání 
ředitelů škol, zástupců německých firem a česko-
německých organizací, které podporují navazování 
kontaktů.

www.sprechtime.cz



#JAZYKY 
#DEMOKRACIE 
#EVROPA

JUGEND DEBATTIERT 
INTERNATIONAL

V jediné německojazyčné debatní soutěži ve střední  
a východní Evropě se žáci učí přesvědčivě prezentovat 
své postoje a názory. Soutěžní rok vždy vrcholí 
mezinárodním finále s nejlepšími debatanty ze všech 
dvanácti zemí projektu.  

www.jugend-debattiert.eu

CONTRAPRO



#SPOLECNE 
#OBCANSKASPOLECNOST 
#SETKAVANI

BEZ HRANIC

Jak vypadá třída v německé škole? Jak se schází přátelé 
v Egyptě? Co se vaří z jednoduchých ingrediencí  
v Maroku, České republice nebo v Německu? 
Pomocí digitálních formátů se mohou žáci seznámit  
s mladými lidmi z jiných zemí, což umožňuje odstranit 
předsudky, klišé a hranice, které existují v našich 
myslích.  

www.goethe.de/cesko/bezhranic



#WORKSHOP 
#ZABAVA 
#KREATIVITA 

HUDBA

„Zpívat a rapovat v němčině? To nikdy nezvládnu!“  
Ale ano, na našich hudebních workshopech  
s německými umělci, jako je Uwe Kaa, to zvládnete. 
Od rytmiky přes rým až po performanci vlastního 
textu účastníci workshopu zažijí, co všechno mohou 
zvládnout v cizím jazyce. A ještě k tomu je to zábava!

infobkd-prag@goethe.de



#ZABAVA 
#MOTIVACE 
#NAVSTEVAGOETHE

PROGRAM NÁVŠTĚVY  
GOETHE-INSTITUTU  
PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY

Nejprve se podíváte na film, pak s iPady při digitální 
rallye prozkoumáte knihovnu, a nakonec otestujete své 
znalosti o Německu a dozvíte se i něco nového. A to vše 
v němčině! Tak přijďte a na chvilku se s námi vydejte 
do německého světa v centru České republiky. 

www.goethe.de/skolnitridy



#VICEJAZYCNOST 
#DNYPRORODICE 
#PRVNICIZIJAZYK

NÁVŠTĚVY NA ŠKOLÁCH

Pro rodiče není snadné rozhodnout se, jaké cizí jazyky 
se má jejich dítě učit. S jakou cizí řečí začít? Jaké 
možnosti nabízí znalost toho kterého jazyka mému 
dítěti? I takové jsou otázky týkající se volby prvního 
nebo druhého cizího jazyka. Rádi vám pomůžeme  
s jejich zodpovězením. 

infobkd-prag@goethe.de



#PARTNERSKESKOLY  
#NETWORKING  
#POCELEMSVETE 

INICIATIVA  
„ŠKOLY: PARTNEŘI  
BUDOUCNOSTI“ (PASCH)

PASCH – iniciativa Ministerstva zahraničí Spolkové 
republiky Německo – tvoří celosvětovou síť téměř  
2.000 škol, v nichž hraje němčina významnou roli.  
V České republice fungují tři takovéto školy pod naší 
záštitou: Gymnázium Břeclav, Základní škola Husova  
v Liberci a Obchodní akademie v Českém Těšíně.  

www.pasch-net.de
http://blog.pasch-net.de/deutschinmoe/ 



#EUNIC 
#VICEJAZYCNOST 
#EVROPA

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

26. září, na Evropský den jazyků, pořádá Goethe-Institut 
spolu s Evropskou komisí, evropskými kulturními 
institucemi a velvyslanectvími „Speak Dating“  
ve veřejném prostoru. Jeho účastníci si mohou 
vyzkoušet více než 30 jazyků a zároveň i trochu 
prohloubit porozumění pro vnímání světa svého 
protějšku – jazyk totiž spojuje.

www.evropsky-den-jazyku.cz



#SETKAVANI 
#IDENTITA 
#JAZYK

NĚMECKÉ MENŠINY

Především mladí příslušníci německých menšin  
ve střední a východní Evropě a Střední Asii tvoří 
důležitý most mezi svými zeměmi původu a Německem. 
My tyto mladé lidi propojujeme napříč hranicemi, 
nabízíme jim možnosti vzdělávání a výuky němčiny 
(napřiklad i tábory pro mládéž).

www.goethe.de/minderheiten  



#INFORMACE 
#MOTIVACE 
#STUDENTI

DEUTSCH ATTRAKTIV

Jak mohu kreativně utvářet výuku němčiny? Jak se dá 
zlepšit vystupování před třídou? Kde najdu jako učitel 
němčiny podporu? Odpovědi na tyto a další otázky 
získají studenti germanistiky a oboru Němčina jako cizí 
jazyk z celé České republiky při každoročně pořádané 
informační akci. Ve spolupráci s Německou akademickou 
výměnnou službou (DAAD).

infobkd-prag@goethe.de



#NEMCINAJAKOCIZIJAZYK 
#INFORMACE 
#DALSIVZDELAVANI

ODBORNÉ KNIHOVNY  
PRO UČITELE NĚMČINY

Odborné knihovny nabízí učitelům němčiny z celé  
České republiky možnost informovat se ve svém  
regionu o publikacích z oboru Němčina jako cizí  
jazyk, vypůjčit si výukové materiály a využít  
poradenství.

www.goethe.de/odborneknihovny



#NEMCINAJAKOCIZIJAZYK 
#DLL 
#STUDENTI

SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL

Pokud jde o praktickou výuku němčiny na českých 
univerzitách, rádi podáme pomocnou ruku. Je-li 
tématem vysokoškolských přednášek metodicky 
správná výuka němčiny, měly by být zapojeny do hry 
naše materiály vzdělávací řady „Deutsch lehren lernen“.

infobkd-prag@goethe.de



#SOUTEZ 
#SPOLECNE 
#ZAZITEK 

OLYMPIÁDA  
V NĚMECKÉM JAZYCE

Pojďte strávit společně tři dny v Praze, vzájemně 
se poznat, utkat se v individuálních disciplínách i 
ve skupinových prezentacích, společně slavit i být 
oslavováni a odjet domů obohaceni o zážitky. To vše 
totiž čeká na vítěze krajských kol při finále Mezinárodní 
olympiády v německém jazyce.

www.goethe.de/nemeckaolympiada



#PROFESE 
#PERSPEKTIVA
#KOOPERACE

PROFESNĚ ZAMĚŘENÁ 
NĚMČINA

Perspektive Deutsch: Máme zájem na spolupráci 
středních škol a německých firem v celé zemi, které 
podporují výuku němčiny a vytváří profesní příležitosti 
pro absolventy.

infobkd-prag@goethe.de



IMPRESUM

Aktuální přehled našich vzdělávacích akcí naleznete  
na adrese: www.goethe.de/vzdelavani/akce

Chcete dostávat pravidelné informace o aktuálních 
nabídkách a akcích pro učitele němčiny? Hledáte 
inspiraci pro vlastní výuku němčiny? Přihlaste se  
k odběru našeho newsletteru! 
www.goethe.de/praha/newsletterdaf

Goethe-Institut Česká republika
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
infobkd-prag@goethe.de
Tel.: +420 221 962 211
www.goethe.de/cesko
www.facebook.com/GoetheInstitutPrag
www.youtube.com/goetheinstitutprag
instagram.com/GI_Tschechien
twitter.com/GI_Tschechien




