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Tisková zpráva 

 
Projekt Němčina nekouše míří do základních škol 
 

Plzeň, 20. ledna 2012 
 

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem 
startuje nový projekt Němčina nekouše. Jeho cílem je zvýšení zájmu 
žáků základních škol o výuku německého jazyka a motivace ředitelů 
k větší podpoře němčiny. V rámci projektu budou základním školám 
nabízeny bezplatné realizace jazykových animací zaměřené právě na 
motivování žáků k volbě němčiny jako druhého cizího jazyka. 
 
„Nechceme konkurovat angličtině, ale přesvědčit žáky a jejich rodiče, že němčina 
není tak obtížný a tvrdý jazyk, jak si často mnozí myslí. Metoda jazykové animace, 
kterou Tandem již více než deset let úspěšně rozvíjí, má u žáků 5.–7. tříd hravým 
způsobem odbourat strach a ostych z cizí řeči,“ uvedl k hlavní myšlence projektu 
Zbyšek Brůj, koordinátor projektu Němčina nekouše. 
 
Nový projekt byl představen a prezentován 19. ledna v pražském Goethe-Institutu 
na setkání partnerských institucí. Vedle zástupců Česko-německého fondu 
budoucnosti a Goethe-Institutu, kteří se na projektu finančně podílí, se u jednoho 
stolu sešli i představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
velvyslanectví Německa a Rakouska, Česko-německé obchodní a průmyslové 
komory a dalších organizací. Všichni účastníci setkání si se zájmem vyslechli 
prezentaci nového projektu a následně diskutovali o jeho detailech. 
 
„Naším projektem bychom rádi přispěli k zastavení poklesu zájmu žáků základních 
škol o německý jazyk a zároveň tím mimo jiné reagujeme i na výsledky průzkumu 
Česko-německé obchodní a průmyslové komory mezi německými firmami v ČR, 
pro které je v 73 procentech znalost německého jazyka u jejich zaměstnanců 
velmi důležitá. Tyto firmy navíc na českém trhu práce představují asi 100 tisíc 
pracovních míst,“ uvedl k dlouhodobým ambicím projektu Němčina nekouše 
ředitel plzeňského Tandemu Jan Lontschar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte MgA. Zbyška Brůje, koordinátora projektu 
Němčina nekouše, tel.: (+420) 377 634 764, e-mail: bruj@tandem.adam.cz, 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 
www.tandem.adam.cz.  
 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno 
na základě společného prohlášení českého ministra školství a německé spolkové 
ministryně pro mládež. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a 
metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT. 
 


