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Projekt OPEN DOOR NJ naučí zaměstnance firem odbornou němčinu.
Pro výuku poslouží videoscénky z reálné praxe

Jak si promluvit s německým kolegou o zavedení CNC strojů do výroby, poradit se s ním o 
prezentaci pro německé vedení firmy nebo jak komunikovat s německými celními orgány v oblasti 
logistiky? To vše a mnoho dalších situací z reálné praxe se budou učit zaměstnanci firem, které se 
zapojily do jazykového projektu s názvem OPEN DOOR – odborná němčina v Plzeňském kraji. 
Projekt, který realizuje již druhým rokem společnost Grafia, s.r.o., je zaměřen na vytvoření výukových 
modulů profesní němčiny. 

„Dokončili jsme skripta němčiny pro hotelovou praxi, administrativu, obchodní jednání, logistiku, automotive, 
strojírenství a pečovatelství, zbývá nám ještě elektrotechnika,“ vyjmenovává odborná manažerka projektu 
Simona Linhartová. „Témata lekcí nám pomohly navrhnout spolupracující podniky podle toho, ve kterých 
oblastech potřebují své zaměstnance v němčině vzdělat,“ dodává Linhartová.

Spolupracují i němečtí herci
V plzeňských podnicích a institucích nyní ve spolupráci s rodilými německými mluvčími natáčel tým OPEN 
DOORu výuková videa. „V hotelech Gondola a Purkmistr, v bistru Českého rozhlasu Plzeň a v Infocentru 
města Plzeň například vznikly videonahrávky pro hotelovou, obchodní a administrativní němčinu,“ popisuje 
Simona Linhartová.
    
Pro strojírenskou, logistickou a automotive němčinu byly některé videoscénky natočeny v kancelářích firmy 
Grafia a další se chystají – u strojů v továrně Dioss Nýřany, ve skladech firmy SD Sped a ve firmě Elfetex. 
„Začínáme připravovat také e-learningovou podobu kurzů OPEN DOOR NJ, nyní probíhá výběrové řízení na 
dodavatele,“ objasňuje manažerka Simona Linhartová.

Ve všech výukových materiálech je kladen důraz na používání praktických frází a slovíček. Následně bude 
vše otestováno v pilotních jazykových kurzech, kterých se zúčastní lidé ze spolupracujících podniků a dojde 
k finálnímu doladění výukových materiálů.

OPEN DOOR NJ v TV ZAK
Chcete se dozvědět o projektu OPEN DOOR NJ více? Dnes od 17 hodin o něm bude TV ZAK vysílat 
reportáž v publicistické části zpravodajského bloku. Následně se objeví i v dalších reprízách každou 
půlhodinu a od soboty 4. května bude reportáž k dispozici na internetu v archivu TV ZAK po dobu cca 14 dní. 

Projekt  OPEN DOOR – odborná němčina v Plzeňském kraji  (CZ.1.07/3.2.02/03.0021) je  financován 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP VK a ze státního rozpočtu ČR.
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