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Kurz německého jazyka – Standardkurs, Einzelunterricht, DeutschalsFremdsprache 

Ve dnech 28. června až 9. července 2021 jsem se díky granu projektu Erasmus+ mohl zúčastnit kurzů 

německého jazyka (Standartkurt, Einzelunterrich, DeutschalsFremdsprache) na DID instututu 

v Hamburgu (diddeutsch-institut Hamburg) v Německu.  

Standartní kurz (Standartkurz) byl koncipován jako společná výuka německého jazyka pro účastníky 

z jiných zemí. V mém případě se jednalo o účastníky z Francie, Španělska, Thajska, Izraele a Íránu. 

Tato část byla zaměřena na výuku německého jazyka pro běžnou komunikaci, byla vysvětlována 

obecná gramatika, probírána různá konverzační témata a také procvičována správná výslovnost. 

Během výuky se střídaly dvě lektorky. Společné setkávání s účastníky z jiných zemí bylo také možností 

nejen pro rozvoj německého jazyka ale také pro možnost získání řady zajímavých informací o zemích 

jejich původu. Pro mne jako vyučujícího zeměpisu byl i tento aspekt kurzu přínosný z hlediska získání 

nových znalostí o lidech a zemích mých spolužáků. 

Vedle standartního kuru jsem se také účastnil individuální výuky, kdy na jednoho žáka připadal jeden 

lektor (Einzelunterricht). Tato varianta byla po stránce jazyka intenzivnější, probírána byla nejen 

vybraná témata jazyková či gramatická, ale také témata dle mého odborného zájmu (geografie, 

město, společnost, doprava, politika, …). Velký důraz byl kladen na rozvoj vyjadřovacích schopností 

účastníků. Tuto část kurzu považuji pro sebe za velmi přínosnou.  

Pandemie do výuky zasahovala jen málo. Výuka probíhala po celou dobu prezenčně, podmínkou však 

bylo povinné nošení respirátorů po celou dobu pobytu ve vzdělávacím institutu. 

Hlavním podpůrným výukovým materiálem byla jazyková učebnice z řady Netzwerk – 

DeutschalsFremdsprace (Kurs- undArbeitsbuch) od vydavatelství Klett. Řadu výukových a cvičebních 

materiálů dle potřeby dále připravovali sami lektoři. Pro potřebu svou i své výuky zeměpisu jsem si 

zakoupil německou jazykovou mutaci francouzského originálu Atlas der Globalisierung – Welt in 

Bewegung, využita bude pro mou výuku zeměpisu s prvky CLIL a také jako zdroj aktuálních informací 

k tomuto tématu. 

Účast na kurzu pro mne, kromě prohloubení jazykových znalostí a kompetencí, byla také přínosem 

pro důkladnější poznání některých části Německa. Přihlásil jsem se do systému sdílených jízdních kol 

StadtRAD Hamburg, který mi umožnil každodenně cestovat na kole nejen do budovy institutu, ale 

také cestovat po vlastním městě. Díky tomu jsem se seznámil s řadou čtvrtí a získal další geografické 

souvislosti o Hamburgu jako významném přístavním městě na Labi.  

O volném víkendu jsem také podnikl výlet vlakem k pobřeží Severního moře a seznámil se tak 

důkladněji s přírodou wattového moře v okolí města Sankt Peter – Ording. 



 

O absolvování uvedeného jazykového kurzu jsem obdržel certifikát (Zertifikat), který osvědčuje 

absolvované kurzy v rozsahu 20 hodin týdně. Kurz byl pro mne přínosem v upevnění mých 

komunikačních dovedností v německém jazyce, kdy dlouhodobější pobyt v cizojazyčném prostředí je 

efektivnější než výuka v domácích podmínkách. Mimo to jsem také důkladněji poznal některé 

regiony, což spolu s pořízenými tištěnými materiály, rozšíří mou znalost regionu pro výuku regionální 

geografie a to i s použitím formy CLIL. Pořízena byla také rozsáhla fotodokumentace využitelná pro 

mou výuku. 

 

 

Učebna DID instutu Hamburg (vlevo) a areál ubytovacího zařízení (vpravo) 

 

Budova Labské filharmonie (vlevo) a vnitřní prostor hlavního nádraží v Hamburgu (vpravo). 

 

Pobřeží Severního moře v Sankt Peter – Ording (vlevo) a přístav v Hamburgu (vpravo). 



 

 

Areál starého přístavu v Hamburgu (vlevo) a jedno ze stanoviště sdílených kol StadtRAD Hamburg 

(vpravo). 

 

Učebnice němčiny Netzwerk (vlevo) a publikace Atlas der Globalisierung (vpravo). 

 


