Tippek érveléshez

Az alábbiakban összegyűjtött ötletek arra szolgálnak, hogy meggyőzően tudjunk érvelni a német
nyelv tanulása mellett.
Általánosan érvényes érvek a német nyelv tanulása mellett


Az Európai Unió hosszú távú célkitűzései között szerepel az, hogy a jövő európai polgára képes legyen
az anyanyelvén kívül legalább két idegen nyelven kommunikálni.



Az angolnyelv-tanulás széles körű elterjedése következtében az angol nyelv ismerete rövid időn belül
magától értetődő lesz. Előnyt fog élvezni az, aki további nyelveken is képes kommunikálni, melyek
közül Európában a német nyelv jelentősége kiemelkedő.



A német a legtöbbek által beszélt anyanyelv az Európai Unióban: minden ötödik uniós polgár német
anyanyelvű. Jelentős azoknak a száma, akik a németet második nyelvként használják, és továbbra is
magas a németet mint idegen nyelvet tanulók száma.



Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere Németország.



A budapesti Német Nagykövetség honlapján található adatok szerint Magyarországon mintegy 7000
olyan vállalkozás működik, amelyet részben vagy teljes mértékben német tőkéből alapítottak. Ezek a
vállalatok kb. 300000 ember számára nyújtanak munkalehetőséget.



Mind a hazai, mind az európai munkaerőpiacon komoly előnyt jelent a német nyelv ismerete, hiszen
számos német cég foglalkoztat magyar dolgozókat, és ugyancsak sok neves cég (Aldi, Allianz, Audi,
Bosch, Dallmayr, Deutsche Telekom, EON, Haribo, Lidl, Mercedes, Müller, Opel, Siemens stb.)
rendelkezik magyarországi leányvállalatokkal.



A magyar és német szakemberek közötti kommunikációt megkönnyíti, hogy a szakszókincsben számos
német eredetű kifejezés található (pl. cement / Zement, collstok / Zollstock, vinkli / Winkel).



A Magyarországra látogató turisták 70 százaléka német nyelvterületről érkezik. Színvonalas
szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen a német nyelv ismerete.



Ha a magyarok nyugatra utaznak, útjuk legtöbbször német nyelvterületre vagy azon át vezet. A német
nyelv ismeretében könnyebben kapcsolatot tudnak teremteni az ott élő emberekkel, alaposabban
megismerhetik és jobban élvezhetik a német nyelvű országok eleven és sokszínű kultúráját.
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A német könnyűzenei irányzatok közkedveltek a fiatalok körében. Évente sok ezren vesznek részt a
berlini Loveparade rendezvényen, a Kraftwerk, Die Toten Hosen, Rammstein és a Tokio Hotel neve
lázba hozza a különböző generációkat.



Sok fiatal számára példaképet jelentenek a német sport kiemelkedő alakjai, pl. Michael és Ralf
Schumacher, Oliver Kahn, Steffi Graf, Boris Becker.



Az interneten a német a második leggyakrabban használt nyelv.



A tudományokban ugyancsak a németet használják második leggyakoribb nyelvként.



Csaknem minden ötödik könyv németül jelenik meg a világon, és számos színvonalas német nyelvű
szaklap, folyóirat olvasható Magyarországon is.



Nemzetközi iskolai projektek és diákcserék keretében évente több ezer tanuló kap lehetőséget arra,
hogy némettudását célnyelvi környezetben hasznosítsa. Egyedül a Tempus Közalapítványnál évente sok
száz általános és középiskolai tanuló vesz részt a Comenius és a Leonardo mobilitási projektek
keretében uniós forrásokból finanszírozott diákcsere programokon, szakmai gyakorlaton, külföldi
nyelvtanfolyamon stb.



Magyarországról évente 2500 egyetemi hallgató, kutató, tudós utazik hosszabb tanulmányútra német
nyelvterületre, pl. a Tempus Közalapítvány Erasmus programja keretében vagy a DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst) támogatásával.



Mivel több száz magyar településnek van német vagy osztrák testvérvárosa, ezért sok esetben szükség
van a németnyelv-tudásra a kapcsolatok ápolásához.

Néhány érv a német mint első idegen nyelv tanulása mellett


A korai nyelvtanulás egyik nagy előnye, hogy lehetőséget ad a gyermeknek iskolaévei során több nyelv
elsajátítására. Mivel angolul „tudni kell”, érdemes első idegen nyelvként más nyelvet választani és ezzel
megalapozni az egyéni többnyelvűséget.



Ha a gyermek már kiskorában első idegen nyelvként kezdi a némettanulást, akkor lehetősége van arra,
hogy apró lépésekben, játékosan, élményszerűen fedezze fel azt az idegen nyelvet, amely szilárd
alapokat teremt további idegen nyelvek megtanulásához.



Aki a németet tanulja első nyelvként, az könnyebben sajátítja el a második vagy a harmadik idegen
nyelvet, mert a német nyelv tanulása rászoktat a rendszerben való gondolkodásra és a módszeres
tanulásra.
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Lehetséges érvek amellett, hogy miért érdemes éppen a mi iskolánkban németet tanulni


A némettanárok stabil és megbízható munkaerők, akiknek többsége sok éve szívvel-lélekkel végzi a
munkáját az iskolában.



Fiatal, dinamikus tanárok tanítják németre a tanulókat.



Az iskolában német anyanyelvű tanár, német vendégtanár, nyelvtanári asszisztens foglalkozik a
tanulókkal.



A némettanárok nyitottak az új módszerekre, rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken,
és tudatosan ápolják nyelvtudásukat. A némettanárok részére több különböző hazai és külföldi
intézmény biztosít továbbképzési lehetőségeket, pl. a Goethe Intézetben a 2009-es évben mintegy 400
tanár vett részt hazai továbbképzésen, és 90 fő részesült németországi ösztöndíjban.



A némettanításban alkalmazott korszerű módszerek lehetővé teszik a nyelv élményszerű elsajátítását és
azt is, hogy a különböző képességű tanulókkal differenciáltan foglalkozzunk.



A németórák hangulata felszabadult, vidám, és a gyerekek, fiatalok számára sokféle lehetőség nyílik a
nyelv aktív használatára.



A boltokban kapható gazdag német nyelvi tankönyvkínálat lehetővé teszi azt, hogy a tanárok saját
egyéniségüknek és a tanulók igényeinek megfelelően válasszanak tankönyvcsaládot, és alakítsák ki a
tanulók nyelvtanulási programját.



A korszerű tankönyvek elősegítik a tanulói kompetenciák sokoldalú fejlesztését, a hatékony és érdekes
nyelvoktatást.



A legújabb tankönyvekhez a kiadók számos segédanyagot kínálnak (pl. hanganyagokat, DVD-ket,
interaktív online feladatokat, kártya- és társasjátékokat, tanulást segítő posztereket).



Az iskolában a tanárok és a tanulók rendelkezésére álló számítógépek segítségével életszerűbbé tehető a
németnyelv-oktatás (autentikus szövegek, képanyag stb.), továbbá a számítógép lehetőséget ad arra is,
hogy a diákok német nyelven kommunikáljanak más országokban élő gyerekekkel, fiatalokkal.



Az iskolában számos projekt, vetélkedő és egyéb rendezvény zajlik, amelyeken a tanulók
alkalmazhatják, bemutathatják, egymással összemérhetik nyelvtudásukat.
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Az iskola részt vesz nemzetközi projektekben, melyeknek munkanyelve a német, valamint diákcserét,
némettábort, tanulmányutat, külföldi nyelvtanulást, nyári szakmai gyakorlatot szervez.



A németet már régebb ideje tanulók és szüleik visszajelzései alapján az iskolában a németnyelvoktatásnak hagyománya van és közismerten magas színvonalú.



Az iskola vezetősége és a fenntartó is támogatja a németnyelv-tanulást.



Az iskola helyi tantervének szerves része a nyelvi program. A különböző nyelveket tanító tanárok jól
együttműködnek, és építenek egymás munkájára.



Az óvoda, az általános iskola és a középiskola pedagógusai jó kapcsolatot ápolnak, figyelemmel kísérik
egymás munkáját (óralátogatás, tapasztalatcsere stb.), és biztosítják, hogy a tanulók nyelvi fejlődése
folyamatos legyen.



…
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