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Učitelství německého jazyka jsem vystudovala a ukončila na MU v Brně v roce 1997.
Německý jazyk jsem následně učila na středních školách v Brně a posléze také na Gymnáziu
v Židlochovicích. Vzhledem k velkému nárůstu zájmu žáků o studium angličtiny, jsem se
dostala do situace, že němčináři nebyli zapotřebí a já jsem posledních patnáct let učila
výhradně anglický jazyk a německý jazyk jsem prakticky vůbec nepoužívala. Metodika výuky
angličtiny je na velmi vysoké úrovni, žáky tento předmět baví a učí se jej většinou rádi.
Němčina se mezitím dostala do role druhého cizího jazyka a zájem o ni postupně klesá. Proto
jsem se rozhodla tuto situaci, alespoň u nás na gymnáziu, zlepšit. Na pobyt jsem odjížděla
především s cílem osvěžit si jazykové dovednosti němčiny zejména v oblasti komunikace a
porozumění a dále také seznámit se metodami výuky němčiny. Chtěla jsem se opět sžít
s německy mluvícím prostředím, pořádně se rozmluvit a toto následně uplatnit při výuce a
zvýšení motivace žáků pro německý jazyk.
Na jazykové škole v Lindau jsem absolvovala nejprve rozřazovací pohovor a další zařazení do
kurzů se pak odvíjelo od výsledků tohoto pohovoru a cílů, které jsem uvedla v dotazníku rozvoj komunikačních dovedností, porozumění a inspirace novými metodami výuky.
Jazyková škola v Lindau poskytuje studentům dobré zázemí ve formě vybavených učeben,
studoven a knihoven s přístupem na internet. Velmi jsem ocenila především to, že se
vyučující v mé skupině střídali a já jsem měla možnost poznat nejenom různé akcenty
rodilých mluvčích, ale také jejich různé formy a způsoby výuky. Celkem jsem tedy měla
možnost poznat práci šesti učitelů a musím přiznat, že ne ze všech vyučujících jsem byla
úplně nadšená. Opravdu hodně mě inspirovali v podstatě pouze dva z nich. Další tři byli na
dobré úrovni a z přístupu jednoho učitele jsem byla zklamaná.
V rámci „social events“ škola podporuje také vzájemnou komunikaci mezi studenty vznik
studijních komunit. Velký přínos pro mě vidím v tom, že jsem měla možnost seznámit se
s dalšími učiteli němčiny z jiných zemí, a to z Holandska, Ruska, Maďarska a Rakouska.
Vzájemně jsme si vyměňovali zkušenosti a poznatky z výuky. Doufám, že tyto známosti

využiji v budoucnu pro navázání další spolupráce na meziškolní úrovni. Na závěr jsem
samozřejmě obdržela certifikát o absolvování kurzu a Europass Mobility.
Hned na začátku školního roku jsem společně se svými kolegy a čtyřiceti žáky vyrazila na
třídenní poznávací zájezd do Porýní. Žákům se velice líbil a projevili zájem o delší pobyt, který
by byl zaměřený i na výuku němčiny. Také by velmi stáli o výměnné pobyty se žáky
z německy mluvících zemí. Takže hlavně v tomto vidím výzvu pro dalších období, ráda bych
se zaměřila především na navázání spolupráce s nějakou školou v Rakousku nebo Německu.
Již nyní jsem zapojila naši školu do programu eTwinning, který se právě na meziškolní
spolupráci a vyhledávání partnerských škol zaměřuje.

