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Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Élőben, de online

Csak dőljön hátra a kényelmes karosszékében! Nem számít, hogy otthon vagy az
irodában, útközben az anyósülésen, vagy a konyhában főzés-sütés közben, háton
vagy hason fekve a nappaliban vagy a hálószobában. Csak készítse be a laptopját
vagy okostelefonját internetes elérhetőséggel, és már indulhat is a tanfolyam!
Élőben, de online.
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Természetesen az is fontos, hogy az online német tanfolyam időpontja is a
napirendbe beépüljön. Tervezni kell és időt szakítani rá, hogy a mindennapi rutin
részévé váljon a nyelvtudás fejlesztése.

És most lássuk a résztvevők inspiráló kommentjeit a nemrégiben véget ért negyedik
online nyelvi tanfolyamról:

„Nagyon jól éreztem magam a tanfolyam alatt, jó csapat volt, sok humoros társsal.
Remek lehetőség volt újra használni a német nyelvet, mert mindig félek, hogy
elfelejtem a szavakat. Hasznos volt azért is, mert olyan embereket ismertem meg,
akikkel közösek a céljaim (magyarországi német hagyományok ápolása stb.).
Remélhetőleg a jövőben is együttműködünk. Az órákkal is elégedett voltam, mert
sokat beszélgettünk és a témák is hasznosak voltak (pl. egy kérvény nyelvtanilag
helyes elkészítése stb.). A tanfolyamot mindenkinek ajánlom, aki foglalkozik a
magyarországi német kultúrával és szeretné felfrissíteni tudását.”
dr. Legát Csaba

„A kommunikáción és a szókincsbővítésen volt a hangsúly, nem a hibajavításon.
Kezdetben még nem ismertük egymást, de aztán fokozatosan alakult ki közöttünk
az összetartozás-érzés. A gyakori csoportmunka során egyre jobban megismertük
egymást. A tanfolyam a mindennapi életünket és identitásunkat is érintette, sokat
segített fenntartani a figyelmünket és érdeklődésünket.”
Radóczi-Jencsik Ildikó

„Örülök, hogy találkozhattam olyan előadókkal, mint Adrienn és László, mert ők
nagyszerűen motiváltak, hogy bátrabban beszéljek németül. Azt a célt tűzték ki,
hogy csak németül társalogjunk egymással. A beszélgetés után gyengéden és
tapintatosan javítottak ki minket, de soha nem vágtak a szavunkba. Ez jó stratégia
volt.”
Káposzta Mercédesz
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„Örültem, hogy a tanfolyamot online tartották, nem kellett oda-vissza utazni. Kicsit
fárasztó volt munka után hetente kétszer három órán részt venni, de megérte! Hálás
vagyok ezért a tanfolyamért! A következőt mindenképp ajánlom barátaimnak,
kollégáimnak.”
Halmai Rita

„Március 29-től május 31-ig online nyelvtanfolyamon vettem részt. Szuper volt a
csapatunk, érdekes embereket ismertem meg. Az előadók, Szigriszt Adrienn és
Ránics László mindig toleráns voltak velünk szemben. Különféle témákban
mélyülhettünk el – mint például a kétnyelvűség a gyakorlatban, a magyarországi
német identitás, a nyelvi képzés, az idő- és önmenedzselés, a magyarországi német
nyomtatott sajtó, rádió és televízió, előadás tartása és konfliktuskezelés. Ma már
többet tudunk olyan témákról, mint a sajtóközlemény vagy szónoklat, a fordítás és
az érvelés típusai, a protokoll, a német kisebbség helyzete a különböző
országokban, és nem utolsósorban az EU nyelvpolitikája és a FUEN (The Federal
Union of European Nationalities / Európai Nemzetiségek Föderális Uniója) munkája.
Nagyon sokat tanultam. Tanáraink magasan képzettek, kedvesek és mindig
segítőkészek voltak. Nagyon sok új és érdekes ismeretet adtak át nekünk.”
dr. Dávid Gabriella

„Nagyon elégedett vagyok ezzel a lehetőséggel. A nyelvtanfolyam tanulságos
élmény volt. Nekem elsősorban a helyes beszéd és írás miatt volt fontos. Nagyon
tetszett.”
Marquard Borbála

„A Solymári Német Önkormányzatnak 7 éve vagyok tagja, és nagyon fontosnak
tartom, hogy a német nyelvet jobban beszéljem és értsem. Sokat tanultam az
előadóktól, de a tanfolyam résztvevőitől is.”
Hönig Éva

A résztvevők a tanfolyam során megszerzett ismereteiket egy a magyarországi
németekkel foglalkozó PPT prezentáció segítségével igazolhatták. 
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A németórákon szerzett impulzusok feldolgozására időt kell szentelni. A németet el
lehet kezdeni, de ha véget ér a tanfolyam, a nyelvtanulás kitaposott ösvényét, az
elsajátítás kemény munkáját saját módszerekkel folytatni kell ahhoz, hogy a nyelv a
gondolataink kifejezőeszközévé váljon, hogy tovább csiszoljuk fényét. Különben a
sarokba dobva porosodik, a fénye megkopik.

Az előadók, Szigriszt Adrienn és dr. Ránics László örömmel várják ősszel az Ön
regisztrációját is. Jelentkezés: info@umz.hu.

Az online nyelvtanfolyamot a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma
finanszírozta.
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