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Ve dnech 16. – 27.3.2015 jsem se jako učitelka naší školy zúčastnila kombinovaného jazykového kurzu pro učitele němčiny v rámci projektu Erasmus+.

Cílem kurzu, který probíhal v překrásném bavorském městě Regensburg, bylo
oživení a upevnění jazykových znalostí a kulturního povědomí o Německu a
jejich následné využití v hodinách německého jazyka.
Horizonte je jednou z nejlépe hodnocených privátních jazykových škol, které
pořádají kurzy německého jazyka na území Německa. Její bývalí studenti, kteří
pocházejí z celého světa, studují na německých vysokých školách, působí jako
vynikající odborníci v nejrůznějších oborech lidské činnosti, kde využívají
svých znalostí německého jazyka, které získali na této škole. Předností této
školy je nejenom velmi zajímavý a bohatý program, ale i atraktivní lokalita
uprostřed samotného historického centra Regensburgu.

V neděli 15.3.2015 jsem přijela vlakem do Regensburgu, ubytovala jsem se ve
4. patře studentských kolejí školy Horizonte. Ubytování v centru města bylo na
dobré úrovni. Jídlo jsme si mohli připravovat ve společné kuchyňce, která byla
plně vybavená.
Kurz začal 16.3.2015 ráno v 9 hodin úvodním seznámením s třídní učitelkou,
s plánem výuky i s plánem využití volného času v mimoškolní době .
Kurz trval 12 dnů do 27.3.2015. V naší skupině bylo jen 6 účastníků, tři z České
republiky a tři z Polska. Výuka tak byla poměrně intenzivní.
Každý den jsme dostávali domácí úkoly, při kterých jsme využívali německé
noviny „Süddeutsche Zeitung“ nebo německou literaturu.
Dopoledne od 9,00 do 12,30hod. vedla výuku naše skvělá třídní učitelka
Gabi Bach. Naučili jsme se od ní mnoho nového, ale zároveň pro nás byla i
vzorem pro to, jak vést hodiny německého jazyka po metodické stránce.
Vrcholem byla návštěva divadelního představení „Tschick“ v divadle v Regens-

burgu. Jednalo se o dramatizaci románu současného německého autora
Wolfganga Herrndorfa, pojednávajícího o dobrodružství mladého ruského
migranta a jeho německého kamaráda. Tento román se stal v Německu
bestsellerem. Divadlo bylo pro nás nejenom velkým uměleckým zážitkem, ale
přineslo nám i radost z toho, že jsme byli schopni porozumět textu s velkým
množstvím slov ze studentského slangu.
Odpoledne následovala od 13.30 hod. do 15,30 hod. výuka metodiky a
specifických znalostí reálií německy hovořících zemí. Každý den odpoledne
jsme měli jinou učitelku, která se specializovala na konkrétní problematiku.
Dozvěděli jsme se mnoho o historii firem a výroby v Německu, o sociálním
systému, o jídle a pití, typickém pro Německo a Bavorsko. Probírali jsme i
německé písně, německý film a jejich využití při výuce jazyka. Největším
přínosem pro nás byly hodiny fonetiky, které vedla učitelka jevištní řeči
z divadla v Norimberku, Tu pozval ředitel školy Horizonte speciálně pro naši
skupinu. Při praktické fonetice jsme se museli moc snažit, než s námi byla tato
odbornice spokojená.
Po výuce následovaly exkurze v Regensburgu zajištěné školou Horizonte viděli jsme pamětihodnosti města, navštěvovali jsme výstavy, byli jsme na
komentované prohlídce Dómu v centru města, zúčastnili jsme se i Festivalu
krátkých filmů. Jedna exkurze se týkala také historie medicíny v době římské,
kdy se na území Regensburgu rozkládal velký tábor. Každou středu jsme jezdili
na výlety do okolí, navštívili jsme i středověké městečko Kallmünz s jeho
pevností. Škoda, že další středu nás nemohl přijmout místní pivovar z důvodu
onemocnění pracovníka, který měl naši prohlídku vést.
V sobotu nám škola zorganizovala výlet do Norimberku s prohlídkou
historického centra a s účastí na velikonočním trhu v tomto městě.

Norimberk

Neformální setkání s ředitelem institutu Horizonte v Regensburgu

V neděli jsem přemluvila kolegy, abychom podnikli výlet do vzdálenějšího
okolí Regensburgu, a to na Walhallu, která je kopií starého řeckého chrámu a
tyčí se nad řekou Dunaj. Náš nápad nadchl téměř všechny účastníky kurzů naší
školy, a proto se k nám přidali. Měla jsem tak zodpovědnost za tento výlet čili
za jejich dopravu a návrat zpátky do města. Díky pěknému počasí jsme se
rozhodli jít část cesty zpátky pěšky (asi 12 km). Pro studenty z Asie to byl ale
nadlidský výkon, nakonec přiznali, že tolik kilometrů najednou snad ještě nikdy
neušli, že nejsou zvyklí na tolik pohybu. I to byla pro mě zajímavá zkušenost.
Pro nás starší spíše úsměvná. Nám pohyb problémy nedělal.

Kurz ve všech směrech předčil moje očekávání, pomohl mi oživit znalosti
německého jazyka, poznat mnoho zajímavých míst v Bavorsku, byl pro mě
přínosem i po stránce osobní. Měla jsem možnost setkat se studenty ze všech
koutů světa (Brazílie, Palestina, Japonsko, Jižní Korea, Slovinsko, Itálie, USA,
Venezuela, Mauritius, Francie atd.), kteří v době mého kurzu byli také ve škole
Horizonte. Mohla jsem s nimi hovořit o zvycích i o současné situaci v jejich
zemích. Tyto zkušenosti mohu teď využít i v hodinách občanské nauky.
Účast na kurzech Erasmus+ mohu všem kolegům ve škole jen vřele doporučit.
Myslím, že účast na takových kurzech by měla být pro každého jazykáře
nezbytností.
V Regensburgu jsem měla možnost zakoupit si i nové učebnice němčiny i
odbornou literaturu k metodice německého jazyka Chtěla bych všechny svoje
nové poznatky a zkušenosti využít ve své praxi.

Já sama na skvělou atmosféru, která na kurzu ve škole Horizonte v Regensburgu
panovala, ale i na vstřícnost všech pedagogů a ostatních pracovníků školy nikdy
nezapomenu. Jsem vděčná vedení naší školy i organizátorům grantu za možnost
dále se profesně vzdělávat.
Mgr. Alena Hašková

