
Česko-německý tandemový kurz 2014 
hledá lektora/lektorku českého jazyka 

 

Pod záštitou GFPS, studentské organizace pro kulturní výměnu ve střední Evropě, 
pořádáme již 8. ročník čtrnáctidenního jazykového kurzu v Krušných horách. Intenzivní 
jazykový kurz se koná 8. - 22. 8. 2014 v obci Pernink a je určen zejména studentům vysokých 
škol. Kurzu se účastní 10 Čechů s mírně pokročilou úrovní německého jazyka (B1), a 10 
Němců s mírně pokročilou znalostí cizího jazyka (A2). 

Od jiných kurzů má tento dvě zásadní odlišnosti.  Zaprvé, účastníci po dobu konání kurzu tvoří 
společnou „domácnost“ - komunitu, která si společně vaří a společně tráví volný čas, a jsou tak 
v nepřetržitém vzájemném kontaktu s rodilými mluvčími. Za druhé, značná část dne probíhá 
v tandemech, kdy smíšené cizojazyčné dvojice či malé skupinky pracují na společném úkolu. 

Program kurzu vypadá následovně: Dopoledne probíhá výuka pod vedením lektora/lektorky 
ve dvou 1,5 hodinových blocích. Odpoledne jsou studenti rozděleni do tandemů, kde již není 
přítomnost lektora nezbytná. Večer se koná krátký společný program, obvykle jde o prezentace prací 
prováděných v odpoledních tandemech. Na dva dny jsou naplánovány výlety, v tyto dny se tak výuka 
nekoná. 

Detaily:  
§ V průběhu kurzu je plánováno celkem 40 vyučovacích hodin  

(10 vyučovacích dní, vždy 4x45min s přestávkou v polovině vyučování). 
§ Obsah výukových materiálů si zajišťuje lektor, po konzultaci s organizátory, sám.  
§ Na místě je k dispozici tiskárna, papírová tabule (flipchart), projektor a reproduktory.  
§ Kurz se koná na horské chatě Archa v krušnohorském Perninku. V době konání kurzu jsme tam 

výhradními obyvateli. Veškeré zařízení je sdílené, na pokojích jsou pouze umyvadla. 
§ Na chatě není k dispozici internet. 

Požadujeme: 
§ Kvalifikaci v oboru čeština jako cizí jazyk nebo zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka. 
§ Velmi dobrou úroveň německého jazyka. 
§ Věk optimálně mezi 25 - 35 lety. 
§ Přítomnost po celou dobu konání kurzu (8. - 22. 8. 2014). 
§ Zájem o své studenty, zajímavé nápady a dobrou náladu. 

Nabízíme: 
§ Finanční ohodnocení 16 470 Kč. 
§ Ubytování a stravu po dobu kurzu zdarma. 
§ Stát se součástí mladého dynamického česko-německého kolektivu. :) 
§ Možnost víceleté spolupráce. 

 
V případě zájmu o práci lektora/lektorky, pošlete prosím svůj životopis  
a případné reference na e-mailovou adresu cz-de-tandem@gfps.org. 
Uzávěrka přihlášek je již 10. 4. 2013! 
O výsledku Vás budeme informovat do 18. 4. 2014. 
 
 
Další informace o kurzu najdete na stránkách GFPS-CZ a na facebooku. 

 

http://gfpsczech.wix.com/gfps
http://www.archa-pernink.com/
mailto:cz-de-tandem@gfps.org
http://gfpsczech.wix.com/gfps
https://www.facebook.com/Tandemsprachkurs?fref=ts

