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Kje se lahko naučite nemško

Smiselno se je učiti nemško, da se boste lažje prodali, z angleščino si boste v
Nemčiji v srednjih podjetjih bolj malo pomagali, je v intervjuju za Finance
priporočila Marie-Luise Dött, poslanka v nemškem parlamentu. Če se želite
naučiti nemščine, imate veliko izbire. Ponuja vam jo mnogo jezikovnih šol, ki
postajajo tudi čedalje bolj prilagodljive - nemščine se lahko učite prek Skypa,
SMS-sporočil ali pa si izberete eno izmed številnih brezplačnih mobilnih
aplikacij.
»V zadnjih dveh ali treh letih oziroma od razmaha krize opažamo povečano
povpraševanje za učenje nemščine. Kolikor gre Sloveniji slabše, bolj se ljudje
želijo učiti nemščine,« pravi Andrej Toporišič iz jezikovne šole Panteon. Za
podjetja in samostojne podjetnike velja, da učenje jezika lahko, tako kot tudi
seveda vsako izobraževanje, uveljavljate kot strošek, pojasnjuje Miran
Pikovnik iz Računovodskega servisa Unija.
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*Ohranite mirno kri in se učite nemščine.
Od nekaj sto evrov za skupinske do tisočaka za individualne tečaje
Koliko morate odšteti za tečaj nemščine, je odvisno od več dejavnikov: od
velikosti skupine, števila ur in seveda od zahtevnosti samega tečaja. Denimo
v jezikovni šoli Panteon boste za 50 ur tečaja odšteli okoli 300 evrov, če si
zaželite 30 ur individualnega pouka, pa boste morali plačati tisoč evrov. V
jezikovni šoli Berlitz boste morali za 50 ur tečaja v majhni skupini do šest
tečajnikov odšteti 457,5 evra, za individualno šolsko uro učenja pa boste
plačali od 34 evrov, pojasnjuje Jasna Prebil Jerkovič iz Berlitza. Za 30
individualnih ur boste v Berlitzu tako plačali vsaj 1.020 evrov.
V Mint International House tečaji v malih skupinah stanejo med 350 in 750
evri, odvisno od števila ur in zahtevnostne ravni, pravi direktorica Mojca
Hergouth Koletič. Individualne ure pa stanejo od 31 evrov, dodaja. Za 30 ur
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boste torej odšteli vsaj 930 evrov. V podjetju MICERO boste za individualno
uro odšteli 25 evrov (30 ur nanese 750 evrov).
Učenje tudi po Skypu
Se pa veliko jezikovnih šol že prilagaja
posameznikom, pa ne le v obliki klasičnih
individualnih tečajev. Podjetje LanguageSitter
denimo ponuja 30-urni tečaj po 990 evrov, ki je
povsem prilagojen posamezniku. Če delate v
avtomobilski industriji, bo tečaj vsebinsko
prilagojen temu. »Nimamo svojih prostorov, zato
tečaj izvajamo v podjetju, doma ali pa v avtu, če ste
veliko na poti. Vadimo tudi pisno korespondenco,
pogovore po Skypu in pogovore po telefonu,«
pojasnjuje Mart D. Buh.

Pri slovenskih
jezikovnih šolah boste
za učenje nemščine
morali odšteti nekaj
sto evrov. Če želite
individualno učenje,
pa se pripravite, da
boste morali odšteti
tudi do tisočaka.

Skype za učenje nemščine uporabljajo tudi druge šole. »Določeni spletni
tečaji so brezplačni, učenje prek Skypa je večinoma v individualni obliki, cena
je od 27 evrov na uro,« pravi Hergouth Koletičeva. V Berlitzu pa vam
ponujajo učenje prek spleta, telefona ali Skypa. »Cena trimesečnega
interaktivnega programa Cyber Teachers je od 254,98 evra,« pravi Prebil
Jerkovičeva.
Po nemščino v Nemčijo
Seveda pa ni nujno, da se nemščine učite doma. Več nemških (pa tudi
avstrijskih in švicarskih) univerz vam ponuja tečaje, večinoma nadaljevalne.
»V tujino se splača iti, ko je znanja že toliko, da začnete v tujem jeziku tudi
razmišljati in tekoče govoriti,« pravi Hergouth Koletičeva.
Tečaje ponujajo tudi na 16 Goethe-Institutih v Nemčiji, denimo v Berlinu,
Hamburgu, Frankfurtu ali Münchnu. Kot je razvidno s spletne strani
inštituta, boste za dvotedenski intenzivni tečaj s 45 učnimi urami v enem
izmed 16 mest odšteli okoli 600 evrov, če vzamete še prenočišče, pa okoli
900. Cene se spreminjajo z dolžino tečaja, namembnostjo, če si želite
spoznati še kulturo in znamenitosti mest, boste plačali več. Ljubljanska
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pisarna Goethe-Instituta je sicer do 1. avgusta še zaprta.
Nekaj brezplačnih aplikacij za učenje nemščine
Nemščine se lahko naučite tudi z aplikacijami. Predstavljamo nekaj
brezplačnih aplikacij za pametne telefone po izboru spletne strani Young
Germany. Ta mladim, ki iščejo službo v Nemčiji, pomaga z nasveti:
• DeutschAkademie: več kot 22 tisoč slovničnih in jezikovnih vaj zadostuje
za 800-urni tečaj nemščine. Vaje so oblikovali nemški učitelji, ki vam na
forumu tudi odgovarjajo na vprašanja.
• Duolingo: aplikacija, prek katere se naučite osnove nemščine (in še nekaj
drugih jezikov), tako da opravite nekaj vaj na mobilnih telefonih ali
računalniku (denimo frazo povezujete s sliko), učite se prek slik in zvoka,
prevajate lahko tudi fraze. A znati morate tudi angleško - aplikacija
namreč slovensko ne zna.
• Babbel: aplikacija, ki morda ni za začetnike. Uči vas fraze, in ne
posameznih besed, fraze pa bere na glas, da vam pomaga z izgovarjavo.
• WieGeht´s: 63 vaj, s katerimi se lahko naučite osnove jezika (pozdravi,
številke, barve, kako naročiti hrano v restavraciji), nekaj vaj pa je
namenjenih tudi učenju bolj poslovnih fraz.
• Busuu: gre za nekakšno družabno omrežje z različnimi vajami, med
drugim se lahko pogovarjate z maternimi govorci nemščine, ki vam dajejo
tudi povratne informacije.

Izkušnja tiskanih Financ na vaših Android ali iOS telefonih in tablicah.
Že na predvečer tiskane izdaje.

Berite časopis Finance v aplikaciji na vašem osebnem računalniku.
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