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Iniciatíva  

„Školy: partneri budúcnosti“

Vy ste budúcnosť|��|
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+49 – to je predvoľba, ktorá vás  
telefonicky spojí s Nemeckom.  
Ale ono to ide i jednoduchšie: Zvoľte si: 
„Školy: partneri budúcnosti“ a to vám 
zabezpečí priame spojenie s nemčinou  
a štúdiom v Nemecku. 

Vy ste budúcnosť …
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Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti“
Učiť sa nemecký jazyk znamená investíciu  
 do budúcnosti

Partnerské školy
Vaša škola, ako oficiálny partner Spolkovej republiky Nemecko, je jednou z 1000 škôl vo svete, ktoré dostanú priamu podporu pri zaria-ďovaní priestorov, príp. podpory vyučovania nemčiny. Ako žiačky a žiaci ste hlavnými účastníkmi iniciatívy „Školy: partneri budúcnosti“.  Vaša angažovanosť na vyučovaní a vaše nápady  v interaktívnych projektoch rozhodujúco prispejú  k úspechu celosvetovej siete partnerských škôl.

Deutsches SprachdiplomMnohé partnerské školy umožnia žiakom, ktorí sa učia nemčinu, urobiť skúšku a získať diplom Deutsches Sprachdiplom „DSD“. Táto skúška  zodpovedá kritériám kvality stupňa C 1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  Úroveň C 1 je uznávaná ako doklad o znalosti jazyka pre štúdium na vysokej škole v Nemecku.

Vy ste budúcnosť …



Kurzy pre mládež

Obzvlášť angažovaných žiakov pozveme do Nemecka na 

trojtýždňové medzinárodné mládežnícke kurzy. Tu budete 

mať príležitosť, aby ste si mohli prehĺbiť svoje znalosti nemčiny 

a popri tom budete spoznávať zaujímavé mestá a pamätihod

nosti Nemecka.

Film a hudba
Pri štúdiu nemčiny sa nemusíte učiť 

výlučne gramatiku a drviť sa len slovíčka, 

ale tiež sa dozviete, čím sa zaoberá nemecká 

mládež, ktoré filmy pozerá a ktoré hudobné 

skupiny počúva, alebo ako je zorganizované 

štúdium na nemeckej univerzite. 

Učiť sa po nemecky je 

zábavné

Projekt „Školy: partneri 

budúcnosti“ podporuje roz-

manitý obsah učiva a zavá-

dzanie moderných učebných 

materiálov. Ďalšie ponuky  

ako sú olympiády z nemeckého 

jazyka alebo emailové priateľstvá, vám zaručia zaujíma

vé a pútavé vyučovanie nemčiny. 



Kariéra
Znalosti nemčiny zlepšia vaše možnosti zamestnať sa na medzinárodnom trhu práce.  

V rámci Európskej únie máte k dispozícii veľké 
množstvo zaujímavých možností na vzdelávanie, 
štúdium i prácu. Iniciatíva „Školy: partneri budúc
nosti“ vám „dláždi cestu“ k štúdiu v Nemecku a  
na štúdium nadväzujúcu kariéru v oblasti vedy a 
hospodárstva, a to na medzinárodnej úrovni. 

Internet

Študijná platforma na internete 

vás spája s mládežou, ktorá sa učí nemecký 

jazyk v partnerských školách na celom svete.  

Popri rozmanitých učebných ponukách v režime 

online si tu môžete vytvárať vlastné profily. Vo 

fórach môžete diskutovať o napínavých témach 

alebo jednoducho spolu nenútene cez internet 

četovať. 
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Čo znamená  
„Školy: partneri budúcnosti?“ 

Spolkový minister Dr. FrankWalter Steinmeier je autorom 

 iniciatívy „Školy: partneri budúcnosti“. Jej cieľom je vybudovať 

celosvetovú sieť s najmenej 1000 partnerskými školami a podnietiť 

tak u mladých ľudí záujem a nadšenie pre moderné Nemecko a 

jeho spoločnosť. Iniciatíva má k dispozícii na rok 2008 finančné 

prostriedky vo výške 45 miliónov Eur. Koordinuje ju Spolkové 

ministerstvo zahraničných vecí a realizujú ju v spolupráci Centrála 

pre zahraničné školstvo, Goetheho inštitút, Pedagogická výmenná 

služba, Konferencia ministrov kultúry a Nemecká akademická 

výmenná služba .

Posilní a rozšíri sa sieť nemeckých škôl v zahraničí a škôl, ktoré 

ponú kajú nemecký jazykový diplom. Okrem toho sa vybuduje 

 spolupráca medzi školami, aby sa v národných vzdelávacích systé

moch naďalej upevnilo vyučovanie nemeckého jazyka. Chceme 

vybudovať čulé a dlhodobé väzby na Nemecko a podnietiť otvore

nú výmenu myšlienok a vzájomnú spoluprácu škôl, učiteľov a 

 žiakov. Prostredníctvom svojej široko rozvetvenej ponuky podporí 

táto iniciatíva veľa škôl. 

Z iniciativy

V spolupráci s
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Doplnkovými ponukami ďalšieho vzdelávania prispeje iniciatíva 
k trvalému zvyšovaniu kvalifikácie žiakov aj učiteľov. Rozšíria sa 
tak možnosti mladých ľudí študovať v Nemecku a neskôr ich kom
petencie v povolaní. Pre absolventov nemeckých a partnerských 
škôl v zahraniční zdvojnásobíme počet úplných štipendií na 
 štúdium v Nemecku. Das Internationale Preisträgerprogramm 
umožní ešte  väčšiemu počtu žiakov zo zahraničia pobudnúť nie
koľko týždňov v Nemecku a spoznať krajinu. 

Ďalšie informácie nájdete na: 
www.auswaertigesamt.de/SchulenPartnerDerZukunft

„Vzdelanie ponúka perspektívy – viacjazyčnosť otvára horizonty.  
Na našich partnerských školách v zahraničí chceme nielenže umož-
niť prístup k nášmu jazyku a vzdelaniu, ale aj vzbudiť záujem a 
 vzájomné pochopenie. Otvorenosť voči rôznorodosti kultúr a vzá-
jomná tolerancia k samostatnosti jednotlivých kultúr sa navzájom 
nevylučujú. Aby sme to ešte lepšie pochopili, potrebujeme oveľa viac 
miest pre porozumenie, spoločné učenie a spoločnú tvorivosť ako 
kedykoľvek predtým. Čím skôr sa navzájom pochopíme ako jedno 
medzinárodné učiace sa spoločenstvo, o to lepšie budeme môcť riešiť 
v budúcnosti spoločné problémy.“ Naše partnerské školy v zahraničí 
chcú na to pripraviť cestu.“

Spolkový minister zahraničných vecí
FrankWalter Steinmeier



Ak máte otázky k výučbe nemčiny alebo  
vlastné nápady na projekty a podujatia,  
obráťte sa na svojich učiteľov nemčiny  
alebo na: 

GoetheInstitut 
Panenská 33
81482 Bratislava
T: 0259204317, 54433130
Fax: 0254433134
Email: pv@bratislava.goethe.org

www.goethe.de/bratislava

Bundesverwaltungsamt  
–  Zentral stelle für das  

Auslandsschulwesen (ZfA) – 
Gudrun Telge,  
odborná poradkyňa pre nemčinu ako cudzí jazyk
Haydnova 23
81102 Bratislava
EMail: zfabratislava@dasan.de

www.zfa-bratislava.dasan.de




