
Lerntipps

• Schaffe eine positive Atmosphäre. 

• Arbeite mit sehr viel Lob. 

• Gehe auf die Bedürfnisse/ Wünsche ein.

• Teste ggf. die Vorkenntnisse deines Mentees.

• Wenn das lateinisches Alphabet (ABC) unbekannt ist, 

vermittle dieses sehr visualisiert (z. B.: A wie Affe).

• Gestikuliere viel. Verbinde Worte mit Bewegungen

• Bilde Redeketten: „Ich heiße so, wie heißt du?“ ; „Mir geht 

es gut. Wie geht es dir?“

• Der Gesprächsfluss ist wichtiger als ganz korrekte 

Grammatik. 

• Meide Hypotaxe. Nutze kurze Sätze.

• Passe das Tempo und die Lernarten an deinen Mentee an.

• Verwende Google Translate oder andere Sprachen nur, 

wenn es sich gar nicht vermeiden lässt.

• Üben von Lesen und Verstehen durch gemeinsames 

(vor-)lesen

• Wiederholen der bereits erlernten Vokabeln

• Gib dem Lernprozess Zeit.

• Lobe/ feiere jeden Erfolg. 

• Begegnen auf Augenhöhe: Zeige Interesse an der 

Muttersprache des Mentees. (Lass dir ggf. einige Wörter 

beibringen.) 

• Sprich so viel wie möglich. (Sei nicht schüchtern, dass das 
am Anfang noch nicht so gut klappt.)

• Schaue und Höre dir Serien, Filme, Lieder u. ä. in 
deutscher Sprache an. (Nutze dabei ggf. deutsche 
Untertitel.) 

• Lasse dich von Rückschlägen nicht unterkriegen.
• Stelle viele Fragen. 
• Äußere deine Wünsche (z. B. was und wie du lernen 

möchtest).
• Wiederhole Gelerntes regelmäßig.
• Gib dem Lernprozess Zeit.
• Freue dich über jeden Erfolg

Tipps für MentorInnen

Tipps für Mentees

• Створіть позитивну атмосферу.

• Хваліть учнів.

• Реагуйте на потреби/бажання.

• При необхідності, перевірте попередні знання свого 

підопічного.

• Якщо латинський алфавіт (ABC) невідомий, передайте 

його дуже наочно (наприклад: A для Англії).

• Багато жестикулюйте.

• З’єднайте слова з рухами

• Утворіть мовленнєві ланцюжки: «Мене так звати, як 

тебе звати?» ; „В мене все добре. Як справи?“

• Потік розмови важливіший за правильну граматику.

• Уникайте гіпотаксису. Використовуйте короткі речення.

• Адаптуйте темп і стиль навчання до свого підопічного.

• Використовуйте Google Translate або інші додатки лише 

в тому випадку, якщо ви абсолютно не можете цього 

уникнути.

• Практикуйте читання та розуміння, читаючи (вголос) 

разом

• Повторюйте уже вивчену лексику

• Приділіть час навчальному процесу.

• Хваліть / відзначайте кожен успіх.

• Зустріч на рівних: Проявіть інтерес до рідної мови 

підопічного. (Нехай вони навчать вас кількох слів, якщо 

потрібно.)

Поради для підопічних
• Говоріть якомога більше. (Не соромтеся, що спочатку це 
не так добре виходить.)

• Дивіться та слухайте серіали, фільми, пісні тощо 
німецькою мовою. (За потреби використовуйте німецькі 
субтитри.)

• Не дозволяйте невдачам збити вас з шляху.
• Задавайте багато запитань.
• Висловлюйте свої побажання (наприклад, що і як ви 
хочете навчитися).

• Регулярно повторюйте вивчене.
• Приділіть час навчальному процесу.
• Радійте кожному успіху.

Поради наставникам


