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Hallo Hamburg Karen Elisabeth Lundbæk Hent PDF Forlaget skriver: I Hallo Hamburg følger vi den 21-årige
Anne i en række forskellige situationer inden for det personlige, kulturelle og merkantile område. Vi oplever

Hamburg som turist, som forretningsrejsende, på messebesøg, som gæst i privat hjem og i mange andre
situationer.

Bogen lægger op til differentieret undervisning: teksterne stiger i sværhedsgrad, hvilket giver underviseren
mulighed for at vælge de afsnit, der passer bedst ind i den konkrete undervisningssammenhæng.

Grammatikken gennemgås kun i nødvendigt omfang og er baseret på praktiske eksempler fra teksterne.

Hallo Hamburg opfylder de krav, der ligger i bekendtgørelsen for fremmedsprog i de merkantile uddannelser.
Bogen er specielt velegnet til tyskundervisningen på Handelsskolens Grunduddannelse niveau F, E, D og C

samt til kursister og ansatte, som har behov for at lære tysk til praktisk brug.
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