FAKULATIVNA NASTAVA – KOMUNIKACIJSKI NJEMAČKI JEZIK ZA UČENIKE 4. RAZREDA
Naš cilj?


naučiti komunicirati na njemačkom jeziku na
zabavan i opušten način kroz jedan sat tjedno



pomoći ti da stekneš osnovne jezične vještine u
razgovoru i pisanju na njemačkom jeziku



pripremiti te za ulazak u poslovni svijet uz znanje njemačkog jezika

Što možeš očekivati od nastave?
 interaktivna i zabavna nastava sa naglaskom na
govornu komunikaciju i prave životne situacije u kojima nam
može zatrebati njemački jezik
 opušteno i poticajno okruženje i učenje jezika u
grupi
 njemački u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji


pisanje mailova, životopisa i ispunjavanje obrazaca



voditi razgovor za posao



izrada medijskih sadržaja na njemačkom jeziku (blog, letak, promotivni materijal…)



igra, zabava i učenje – sve u jednom paketu

Koje su prednosti za tebe ako odabereš fakultativni konverzacijski njemački jezik?
o

mogućnost usvajanja korisnih vještina još jednog jezika potpuno besplatno (mnogi
danas plaćaju skupe tečajeve poslovnog jezika nakon završetka škole)

o

još jednu dobru ocjenu koja će se ubrajati u tvoj prosjek i pomoći
ti da on bude bolji

o

njemački će biti na tvojoj svjedodžbi – time ćeš imati prednost
nad onima koji imaju samo jedan strani jezik

o

kasnije

možeš

produbiti

svoje

znanje

i

zatim

polagati

međunarodno priznati ispit njemačkog jezika u jednom od jezičnih instituta i centara
u Hrvatskoj (Goethe-Institut ili Telc) na A1 razini
o

otvaraju ti se brojne prednosti i poslovne mogućnosti

o

možeš se svima pohvaliti kako govoriš njemački, vjeruj da će mnogi ostati zapanjeni
time

Zašto odabrati fakultativni njemački jezik?
„Koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš.“ U današnjem globalnom
vremenu u kojem živimo i u kojem je povezanost između ljudi veoma
važna, uloga poznavanja dva ili više strana jezika je postala nužna, posebice na području
Europe gdje većina stanovništva ima upravo njemački kao materinji jezik. Njemačka i ostale
zemlje njemačkog govornog područja su zemlje koje su povijesno i zemljopisno vezane uz
nas. Nijemci su naši vrlo važni trgovinski partneri i naši česti i dragi gosti u turizmu, a oni nama
otvaraju vrata novih poslovnih i ekonomskih mogućnosti. Evo nekoliko veoma važnih razloga
za reći „JA“ njemačkom jeziku:

1. Otvaraju ti se brojne mogućnosti na internetu
Njemačka ima široku prisutnost u online društvu i medijima.
Njemačka domena .de je odmah druga u svijetu, a prednjači
domena .com. Ukoliko planiraš online blog ili posao, Nijemci su
narod kojima se želiš obratiti. A imaju i dobre filmove, serije i
glazbu!

2. Možeš besplatno studirati u Njemačkoj
£9,000+ košta studij u Engleskoj. Kako je u Njemačkoj? Studiranje je besplatno na većini
sveučilišta, a svi znamo da kvalitete u Njemačkoj ne manjka – brojna njemačka sveučilišta
spadaj u 100 najboljih na svijetu. Švicarska i Austrija također naplaćuju znatno manje školarine
od većine zemalja na svijetu.

3. Želiš zaraditi novac? …Treba znati njemački!
Njemačka je najveća ekonomska sila Europe i peta u cijelom svijetu.
Njena ekonomija je 2015. iznosila 3.4 trilijuna dolara. Tu se nalaze
ogromne međunarodne korporacije kao što su Volkswagen, Allianz,
Birkenstock, Mercedes-Benz, Siemens i brojni drugi svjetski poznati
brendovi. Ako se njemački nalazi u tvom životopisu mogućnosti su
beskrajne i osigurat ćeš si iznimne prilike kod tvojih poslovnih partnera,
od ekonomije pa sve do turizma.

4. Njemački je najrašireniji jezik Europske Unije i veoma važan jezik znanosti
Otprilike 175-200 ljudi u svijetu govori Njemački. U Europi je on službeni jezik većine stanovnika
(Njemačka, Austrija, Švicarska, Lihtenštajn i Luksemburg). Brojni stanovnici istočne i centralne
Europe biraju njemački kao strani jezik Danas su mnogi znanstveni tekstovi na njemačkom
jeziku i svakom kome je stalo do napretka želi razumjeti važna djela
velikih umova poput Alberta Einsteina i mnogih drugih. Brojne priče
braće Grimm uz koje smo odrasli ne bi bile razumljive da nismo znali
njemački jezik. Mogućnosti su beskrajne…

5. Posjeti Njemačku
Zamisli da dođeš na Oktoberfest i sebi i svojim prijateljima znaš naručiti fino pivo, kobasicu i
perec bez ikakvih poteškoća? Bit ćeš omiljen u društvu! A tko zna, možda tamo upoznaš i
srodnu dušu? Njemački će ti olakšati komunikaciju sa stanovnicima i otvoriti brojne
mogućnosti za prijateljstva koja traju.

Na ovim poveznicama možeš saznati još toga!
Goethe-Institut: https://www.goethe.de/ins/hr/hr/spr/wdl.html
Top 15: Zašto učiti Njemački: https://www.rypeapp.com/blog/topreasons-to-learn-german/
Najkorisniji jezici za znati: https://www.rypeapp.com/blog/mostuseful-languages-to-learn/

