
 

      

Vzdelávanie pre učiteľov 

 nemeckého jazyka 

 

Učenie sa nie je len fenoménom týkajúcim sa žiakov, ale i samotných učiteľov. Ďalšie 

vzdelávanie sa patrí neodmysliteľne k práci pedagóga. A preto je dobré, že tento trend podporuje aj 

EÚ a Európska komisia a ponúka učiteľom cudzích jazykov možnosť rozširovania si jazykových 

kompetencií a možnosť spoznávať nové trendy v modernej pedagogike a didaktike. V rámci Programu 

celoživotného vzdelávania v podprograme Comenius bol aj mne Národnou agentúrou schválený 

grant a v čase od 7.júla do 20. júla 2011 som sa mohla v nemeckom Hamminkelne zúčastniť  

na seminári Metodika a didaktika nemčiny ako cudzieho jazyka.  

Na tomto podujatí sa stretlo 12 učiteliek nemeckého  jazyka z 9 štátov (Bulharsko, Česká 

republika, Grécko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko) z rôznych typov škôl. 

Preto bolo zaujímavé porovnávať nielen školské systémy krajín jednotlivých účastníčok s nemeckým 

školstvom, ale aj medzi jednotlivými štátmi navzájom. Nesporným prínosom bolo to, že sme sa mohli 

dva týždne dorozumievať len pomocou nemčiny. O tom, že aj nemčina je jazyk živý a neustále sa 

obohacuje o nové výrazy, sme mali možnosť presvedčiť sa v časti Reč mládeže, Kultúra mladých.  

Pod vedením nemeckého lektora sme sa snažili porozumieť reči dnešnej mládeže a hľadať 

ekvivalentné pomenovania vo vlastných jazykoch. Nie div, že sme reči mladých (neraz tajne) načúvali 

na uliciach, v obchodoch i v školách počas hospitácií na hodinách. 

Aby sme mohli porovnávať vyučovací proces doma a v Nemecku, bolo nám umožnené 

sledovať hodiny v kurzoch v Akadémii Klausenhof, v Gymnáziu v Bocholte i v domácej Hauptschule.  

Najlepšie sa človek učí, ak si niečo vyskúša sám. Tak sme aj my pracovali na projekte 

a vytvorili noviny, ktoré boli tematicky späté s naším pobytom v Klausenhofe. Počas jednotlivých dní 

sme sa naplno venovali programu, ktorý nám pripravili nemeckí kolegovia. Hodnotili sme testy 

z nemeckého jazyka (Goethe Zertifikat, TELC – testy) podľa rôznych kritérií, analyzovali európske 

jazykové portfólio, vyskúšali si hry vo vyučovacom procese. Vývin nemeckých dejín od roku 1949  

po súčasnosť sme si  vypočuli počas prednášky a to, ako žijú Nemci dnes, sme mohli pozorovať pri 

exkurziách v neďalekom Bocholte, Düsseldorfe, Kolíne a v Porúrí. To, že sa nám nemčina zíde aj 

u susedov, sme si overili aj počas návštevy Amsterdamu.  

Slovensko je súčasťou Európskej únie. Jednou z priorít EÚ je aj jazyková gramotnosť 

obyvateľov Európy. Európan by tak mal ovládať dva európske jazyky (tým sa zvyšuje jeho šanca na 

trhu práce). A ktoré sú tie najrozšírenejšie? Stačí si len očami prebehnúť nasledujúci text, časť Jazyky 

v Európe.  http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc3275_sk.pdf 
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