Të mësojmë
gjermanisht
Ushtrim gjuhe, përvetësim dije
mbi vlerat dhe orientimin
Ushtrime online dhe
materiale për vetëstudim

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at

Përkthimi i broshurës në 17 gjuhë gjendet tek www.sprachportal.at!

Mësimi i gjermanishtes në mënyrë të pavarur
Mësimi i gjermanishtes është baza e një integrimi të suksesshëm. Përveç pjesëmarrjes
aktive në kurset e gjermanishtes, edhe vetiniciativa dhe mësimi i gjermanishtes në mënyrë
të pavarur kanë një rol të rëndësishëm në suksesin e mësimit të gjuhës. Për këtë arsye Fondi
Austriak i Integrimit (Österreichische Integrationsfonds = ÖIF) vë në dispozicion materiale të
ndryshme mësimore dhe ushtrime online për mësimin e gjuhës gjermane në mënyrë autodidakte, si dhe materiale për përgatitjen për provime tek faqja: www.sprachportal.at

www.sprachportal.at: Ushtrime online falas
Oferta

Niveli

Aftësia

A1–B1

lexim,
shkrim,
dëgjim

A1–B2

dëgjim

A1–A2

dëgjim,
lexim,
shkrim

A1–A2

dëgjim,
lexim

A1–B2

dëgjim,
lexim,
shkrim

Videoklipe Doodle (mësim zbavitës)
Filma të shkurtër vizatimor paraqesin histori nga jeta
e përditshme. Në fund ka ushtrime online.

Podcast
Në këto episode autentike radioje njerëz të ndryshëm
tregojnë në intervista historitë e tyre. Për çdo episod
ka ushtrime online.

Video „Jeta e përditshme dhe vlerat“
Video të shkurtra mbi situata të ndryshme komunikimi
që japin informacion mbi tema lidhur me vlerat dhe
orientimin, (të përkthyera edhe në arabisht dhe farsi).
Ka edhe ushtrime online lidhur me to.

Pamje panoramike 360°
Skena interaktive të pamjeve panoramike, në të cilat
përdoruesit mund të lëvizin, t‘u përgjigjen pyetjeve,
të dëgjojnë dialogje dhe të lexojnë tekste informuese.

Oferta të tjera online nga shtëpia botuese Cornelsen
•

•
•

Ushtrime shtesë online në lidhje me serinë e librave
mësimorë Pluspunkt Deutsch dhe Focus Deutsch
nga shtëpia botuese Cornelsen.
Filma të shkurtër mbi kapitujt e librave mësimorë
Pluspunkt Deutsch dhe Focus Deutsch
Video plotësuese të serisë së librit mësimor Pluspunkt
Deutsch. Leben in Österreich.

Ushtrimi i fjalorit
Video të shkurtra, të seleksionuara sipas temave,
për të ushtruar fjalorin e rëndësishëm bazë.

Materiale të shtypura për vetëstudim
Oferta

Niveli

Aftësia

A1–A2

lexim,
shkrim

A1–C1

lexim,
shkrim,
dëgjim
(e folur)

Revista mësimore „Të mësojmë gjermanisht“
Broshura publikohet 4 herë në vit dhe mund të porositet dhe
abonohet falas në www.sprachportal.at. Çdo numër i është
kushtuar një teme specifike austriake dhe përmban ushtrime
për fjalët e reja, gramatikën, ushtrime leximi dhe shkrimi, për
nivele të ulëta.

Materiale me fokus Austrinë
Fletë pune falas mbi shumë tema kulturore austriake, në
shumë nivele gjuhësore. (Shënim: për ushtrimet e të folurit
ju duhet një partner/e mësimi).

Fjalor me ilustrime
Fjalori me ilustrime i shpjegon fjalët e reja me shumë figura
me ngjyra. Fjalët dhe frazat më të rëndësishme për jetën e
përditshme në Austri janë të grupuara sipas temave (mund të
porositet në internet tek ÖIF-Webshop, çmimi 4.99 €).

Përgatitja për provimin e integrimit
Njohja e vlerave dhe rregullave të bashkëjetesës dhe përvetësimi i gjuhës gjermane
janë parakushte të rëndësishme për jetën në Austri.
Me anë të materialeve të shumta ÖIF mbështet refugjatët dhe imigrantët në përgatitjen
e provimit të integrimit. Teste për ushtrim dhe katalogë me pyetje origjinale të provimit
janë në dispozicion për nivele të ndryshme gjuhësore.

Materialet e përgatitjes për provim
Oferta

Niveli

Aftësia

Teste ushtrimi online
Simulimi në internet i pjesës së shkruar të formateve të provimit
gjuhësor nga ÖIF: A1-FFÖ, ÖIF-A2, DTÖ, ÖIF-B2 dhe provimet
e integrimit A1-B1. Rezultatet shfaqen menjëherë.

A1–B2

lexim,
dëgjim

A1–B2

lexim,
dëgjim,
e folur,
shkrim

Teste shembull dhe model
Testet shembull dhe model janë në dispozicion për shkarkim falas
në faqen www.sprachportal.at. Ato janë të strukturuara si provimet e vërteta. Testet model gjithashtu ofrojnë shembuj të detyrës
me shkrim dhe të pjesës me gojë të provimit. (Kujdes: kjo kërkon
një partner/e të mësimit ose dikë që korrigjon pjesën e shkruar.)

Katalogë pyetjesh mbi njohuritë e vlerave dhe
njohuritë orientuese
Katalogët e pyetjeve përmbajnë pyetje origjinale nga
provimet. Ato ndihmojnë për t‘u përgatitur në lidhje me
pyetjet e provimeve të integrimit A1-B1 mbi njohuritë e
vlerave dhe atyre orientuese.

A1–B1

Fjalorth në lidhje me pyetjet e vlerave dhe orientimit
Në këtë fjalorth do të gjeni përkthime, në 49 gjuhë, të termave
të vështirë ose specifik austriak, të cilat janë pjesë e pyetjeve
mbi vlerat dhe orientimin.

A1–B1

App për smartfon „Meine Integration in Österreich“
(„Integrimi im në Austri“)
Aplikacioni i ÖIF ofron njohuri mbi vlerat, në nivele të ndryshme gjuhësore, dhe ju mbështet gjatë përgatitjes për provimin e
integrimit.

A1–B1

Këshillim mbi kurset e gjermanishtes
Nëse jeni të interesuar për kurse të gjermanishtes, mund të merrni informata në
vendet e mëposhtme të Fondit Austriak të Integrimit:

Integrationszentrum Wien
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Wien
+43 1/715 10 51
wien@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Tirol
Lieberstraße 3
6020 Innsbruck
+43 512/56 17 71
tirol@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Oberösterreich
Weingartshofstraße 25
4020 Linz
+43 732/78 70 43
oberoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Niederösterreich
Kugelgasse 8
3100 St. Pölten
+43 2742/265 27-480
niederoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Salzburg
Inge-Morath-Platz 18
5020 Salzburg
+43 662/87 68 74
salzburg@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Burgenland
Thomas Edison Straße 2; Bauteil 2/
1. Obergeschoss
7000 Eisenstadt
+43 2682/653 29-420
burgenland@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19
8010 Graz
+43 316/84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Vorarlberg
Bahnhofstraße 10
6900 Bregenz
+43 5574/434 87
vorarlberg@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Kärnten
10. Oktoberstraße 15
9020 Klagenfurt
+43 463/50 37 81
kaernten@integrationsfonds.at

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/integrationsfonds

Medieninhaber, Herausgeber:
Österreichischer Integrationsfonds, Schlachthausgasse 30, 1030 Wien,
Verlagsort: 1030 Wien; alle Angaben ohne Gewähr;
www.integrationsfonds.at
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Portali online www.sprachportal.at ofron shërbim falas për të mësuar
gjermanisht gjatë gjithë kohës: ushtrimet e shumta, videot dhe podcastet mësimore janë pa pagesë dhe mund të thirren kudo, edhe nga celulari.
Vizitoni faqen tani dhe mësoni gjermanisht!
www.sprachportal.at | Hotline: +43 (1) 715 10 51-250
Një shërbim i Fondit Austriak për Integrim në bashkëpunim me Österreich Institut dhe Kancelarinë
Federale.

