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1 szó a magyarból került át anémetbe. Tudja-e, hogy melyik?
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7 ÉRV A NÉMET MELLETT

1. A német a legelterjedtebb anyanyelv Európában: néme

tül az európaiak 24 %-a beszél, angolul, franciául vagy

olaszul 16, spanyolul pedig 10 százalékuk.

2.4 Németország, Ausztria és Svájc Magyarország három

legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere.

3 J A Magyarországra látogató turisták 70 %-a német

nyelvterületrol érkezik. A német nyelvtudás így nagy

elonyt jelent minden olyan szakmában, amely az ide

genforgalommal, vendéglátással, egészséggel vagy

sporttal kapcsolatos.

4. Ha magyar ok nyugatra utaznak, útjuk legtöbbször

német nyelvterületen át visz. Német nyelvtudás birto

kában Önök is részt vehetnek ezen országok eleven és

sokszínu jelenkori kultúrájában, függetlenül attól,

hogy a Tokio Hotelért lelkesednek-e, vagy pedig

Berlint, Bécset vagy Münchent szeretnék megismerni

e varázslatos metropoliszok széles kulturális kínálatá

val egyetemben.

5 I A német a második leggyakrabban használt nyelv a

tudományokban. Magyarországról évente 2500-an

utaznak hosszabb tanulmányok céljából Német

országba.

& • Aki megtanul németül, univerzális kulcsot kap Közép

Európa szellemi, gazdasági életéhez és egész muvelo

déstörténetéhez. A világ teljes könyvtermésének

18 %-a németül jelenik meg. Az interneten ugyancsak

a német a második leggyakoribb nyelv.

7 I A német ugyanolyan egyszeruen megtanulható, mint

bármely más nyelv, s ma modern módszerekkel és

multimédiás eszközökkel oktatják. A tanulás így játék,

s bárki gyorsan megérti és beszélni kezdi a nyelvet.



Kedves Szülok!

Ha pedig így van, miért ne kezdhetné a gyermek a

némettel az idegennyelv-tanulást? A német sem

mivel sem nehezebb, mint az angol, s a német nyelv

elsajátítása jó feltételeket teremt ahhoz, hogya

gyermek késobb más európai nyelveket is könnyeb

ben tanuljon meg.

Alább csokorba gyíljtöttük Önöknek a nyomós érve

ket, amelyek a némettanulás mellett szólnak.

Önöknek is, gyermeküknek is kívánunk minden jót a

közelebbi és távolabbi jövore!
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Báhídszkí R.éka

az nem csak elonyös
üzleteket köthet német

cégekkel, hanem jó esélyek
kel indul a munkaero

piacon, ha itthon vagy
külföldön szakmai sikereket

szeretne elérni egy német

cég munkatársaként.

Anémet cégek a világ

gazdaság legfontosabb

szereploi közé tartoznak 

nem csak mint "export

világbajnokok", hanem

számos országban mint
befektetok és munkaadók

is. Aki tehát tud németül,

** Ez a levél eredetileg németül

fogalmazódott. A magyar fordítás
igyekszik huen visszaad ni a
német levél stílusát és tartaimát.
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Önök most fontos döntés elott állnak: gyermekük

kel együtt hamarosan kiválasztják azt az idegen

nyelvet, amelyet a következo években az iskolában

tanulni fog. Ez a döntés természetesen nem köny

nyíl, hiszen minden szülo azt szeretn é, hogy válasz

tásávaloptimálisan segítse gyermeke jövojét.

Bárhogyan döntsenek is, mi azt ajánljuk Önöknek:

úgy tervezzenek, hogy gyermekük iskolai évei során

két idegen nyelvet tudjon magas szinten elsajátí

tani, s így késobb optimális feltételekkel kezdhes

se meg szakmai pályafutását vagy tanulmányait.

Sokan azt hiszik, hogya majdani karrierhez elég

angolul tudni. Az európai munkaeropiacon ma már

azonban meghatározó elonyt jelent egy második

idegennyelv ismerete.
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