
 

Berufsstrategien 

(kurzusleírás) 

 

A tananyag a Debreceni Egyetemen kívüli közönség számára következőképpen használható fel: oktatók, 

tanárok és trénerek nem szerkesztő tanár felhasználói jogosultságot igényelhetnek az anyag felelős 

szerkesztőjétől a következő e-mail-címen: horvath.andrea@arts.unideb.hu 

Kérjük, a levélbeli jelentkezéskor adják meg saját nevüket, továbbá pozíciójuk és intézményük megnevezését, 

valamint a felhasználás célját és időtartamát. A további felhasználóknak (diákoknak, hallgatóknak, tréning-

résztvevőknek) már majd a nem szerkesztő tanár fog jogosultságot adni. 

A munkavállalás stratégiái: feladatgyűjtemény gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók számára a 

sikeres németnyelvű munkavégzéshez 

Az online kurzus elsősorban a (szak)gimnáziumi németoktatás kiegészítő anyagául szolgál. Olyan a 

kerettantervben megfogalmazottakhoz kapcsolódó és egyben azon túlmutató nyelvi ismeretek és 

kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul, mely elengedhetetlen a közvetlenül a szakgimnáziumi 

végzettség megszerzését követő munkába álláshoz olyan hazai vagy külföldi cégnél, melynél német nyelven 

(is) folyik a munka. A feladatok a munkakeresés, pályázatírás, önéletrajzírás és állásinterjú témáin/szituációin 

túl gyakoroltatják és megismertetik a diákokkal a munkahelyi kommunikációhoz, a smalltalkhoz, az 

üzleti/irodai telefonáláshoz, időpontegyeztetéshez, időpontlemondáshoz és az idegen nyelvű irodai 

munkavégzéshez szükséges szókincset és kompetenciákat. 

A kurzus a németórán vett „Munka világa” témakört kívánja kiegészíteni további, gyakorlatiasabb 

ismeretekkel oly módon, hogy az e-learning tananyag révén csökkenjen az írásbeli feladatok órai javítására 

szánt idő, ezzel párhuzamosan a tanár javítással töltött munkája. Az ily módon nyert idő pedig a szóbeli 

gyakorlatokra fordítható, ahol a tanár jelenléte már természetesen elengedhetetlen. A kurzus megkönnyíti azon 

diákok munkához jutását, akik középfokú végzettségük és stabilabb nyelvtudásuk birtokában azonnal 

munkába szeretnének állni, s így az e-tananyag a társadalmi innovációhoz is hozzájárul. 

A kurzus csoportlétszámtól függően a szóbeli gyakorlatok elvégzésével együtt körülbelül 10 tanórát ölel fel, 

ami – ha kiegészül a tanár által egyébként is betervezett „Munka világa” 

témakörrel – heti 2-3 németóra mellett is egy bő hónapon át tartó intenzív foglalkozást tesz lehetővé az érintett 

témával. 
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