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Учење германски 
Вежбање на германски јазик,  
запознавање со вредностите и   
стекнување на ориентационо знаење  
Онлајн вежби и материјали за 
самостојно учење 

Брошурата на 17 јазици можете да ја пронајдете под: www.sprachportal.at

Успешно учење 
германски јазик 
насекаде или од дома

Онлајн портал www.sprachportal.at нуди бесплатни услуги за учење 
на германски јазик, без обѕир каде и во било кое време: голем број 
на вежби, видео филмови и подкасти за учење можат да се 
бесплатно преземаат, а тоа и преко мобилен телефон. Погледајте го 
сега нашиот портал и почнете со учење на германски јазик!

www.sprachportal.at  | Hotline: +43 (1) 715 10 51-250

Сервисот на Австрискиот фонд за интеграција во соработка со Австрискиот институт и Уредот на 

сојузниот канцелар.

Jetzt noch
mehr

Übungen



www.sprachportal.at: Бесплатни онлајн вежби                     

Понуда Нивоа Вештини 

Doodle-клипови (Учење без мака) 
Кратки анимирани видео филмови прикажуваат приказни од  
секојдневието. Во рамките на тие се нудат соодветни онлајн вежби.

A1–B1
читање, 
пишување, 
слушање

Подкасти
Во овие автентични прилози од радио луѓе во интервјуи изнесуваат 
свои приказни. Во врска со секој прилог нудат се онлајн вежби.

A1–B2 слушање 

Видео филмови „Секојдневието и вредностите“
Кратки видео филмови во врска со комуникациски ситуации и 
информации во врска со вредносните и ориентациски теми по 
арапски јазик и фарси. Дополнително со тоа, нудат се и соодветни 
онлајн вежби.

A1–A2
слушање, 
читање, 
пишување

Панорамски слики од 360°

Интерактивни панорамски сцени врз основа на кои корисниците 
можат да се движат, дават одговор на прашања, слушаат дијалози  
и читаат кратки информативни текстови.

A1–A2 слушање, 
читање

Дополнителни онлајн понуди на издавачко  
друштво Cornelsen 

• Дополнителни онлајн вежби на издавачко друштво Cornelsen,  
заедно со серија на учебници „Pluspunkt Deutsch“ и  
„Fokus Deutsch“ кои ја претставуваат основа на курсевите

• Кратки филмови, заедно со поглавја од серијата на учебници 
„Pluspunkt Deutsch“ и „Fokus Deutsch“.

• Видео филмови, заедно со серија на учебници  
„Pluspunkt Deutsch. Leben in Österreich“.

A1–B2
слушање, 
читање, 
пишување

Вежбање на вокабуларот
Кратки видео филмови за вежбање на значителен основен  
вокабулар, сортирани според определени теми.

Самостојно учење на германски јазик
Учењето на германски јазик претставува основа за успешна интеграција. Самоиницијатива  
и самостојно учење на германски јазик, заедно со активно дејствување во текот на курсот по  
германски јазик, значително допринесуваат на успехот на учењето. Австрискиот фонд за  
интеграција (ÖIF) од таа причина ги нуди преко порталот www.sprachportal.at разновидни  
материјали за вежбање и онлајн вежби за самостојно учење на германски јазик како и материјал 
за подготовка за испитот.



Печатени материјали за самостојно учење 

Понуда Нивоа Вештини 

Списание за настава „Deutsch lernen“

Списанието излегува 4 пати во година а може да се бесплатно  
нарачи преко порталот и да се абонира. Секое издание е посветено 
некоја тема којашто е специфична за Австрија и содржи вежби на 
вокабуларот, граматика и пишување од почетнички нивоа.

A1–A2 читање,  
пишување

Материјали со фокус врз Австрија        

Бесплатни работни листови во врска со голем број на теми од  
австриската култура на сите јазични нивоа. (Напомена: За вежби  
во врска со зборување потребен е партнер за учење.)

A1–C1

читање, 
пишување, 
слушање 
(зборување)

Сликовен речник       

Сликовен речник ги објаснува зборовите со голем број на  
илустрации во боја. Определени по темите се прикажани значи-
телни зборови и фрази од секојдневието во Австрија (може да се 
нарачи во веб-шоп на ÖIF по цена од 4,99 евра).



Материјали за подготовка на испит

Понуда Нивоа Вештини 

Онлајн тестови за вежбање     
Онлајн симулација на писмениот дел на тестови за сите 
формати на ÖIF-испити на јазик A1–FFÖ, ÖIF–A2, DTÖ,  
ÖIF–B2, и интеграциските испити A1–B1. Резултатите  
се веднаш гледаат.

A1–B2 читање, 
слушање

Примери на тестови и модели на тестови
Примери на тестови и модели на тестови можат да се 
бесплатно преземат од  порталот: www.sprachportal.at. Тие 
ја имаат структура како прави испити. Модели на тестовите 
нудат и примери за задачи на пишување и за устен дел на 
испитот. (Напомена: За тоа е потребен партнер за учење или 
некои кој што ќе го коригира писмениот дел.)

A1–B2

читање, 
слушање, 
зборување, 
пишување

Каталози со прашања во врска со познавање на 
вредностите и ориентационо знаење 
Каталозите со прашања ги содржуваат автентични испитни 
прашања за подготовка на прашања во врска со вредностите 
и ориентации од интеграционите испити A1-B1.

A1–B1

Глосар заедно со прашањата во врска со вредности 
и ориентационо знаење 
Глосарот содржи комплексни или специфично австриски 
поими од прашањата за вредностите и ориентации, кои што 
се преведени на 49 јазика. 

A1–B1

Апликација за паметни телефони
„Meine Integration in Österreich“

Апликацијата на Австрискиот фонд за интеграција (ÖIF) го 
пружа знаење за општествените вредности на различните 
јазични нивоа и пружа помош во рамките на подготовка на 
интеграцискиот испит. 

A1–B1

Подготовка за интеграциски испит 
Познавањето на вредностите и правилата на заедничкиот живот и учење на германски јазик 
претставуваат значителни предуслови за живеење во Австрија. Со понудата на голем број на 
материјалите, ÖIF ја пружа помош на бегалците како и доселени луѓе во рамките на подготовка 
за интеграцискиот испит. Од порталот можат да се преземат тестовите за вежбање и каталозите 
на прашања со автентични испитни прашања за различни јазични нивоа.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at

Советување во врска со курсевите 
по германски јазик 
Ако сте заинтересирани за курсеви по германски јазик можете да го побарате советување  
на следниве локации на  Австрискиот фонд за интеграција:

Medieninhaber, Herausgeber: 
Österreichischer Integrationsfonds, Schlachthausgasse 30, 1030 Wien, 

Verlagsort: 1030 Wien; alle Angaben ohne Gewähr; 
www.integrationsfonds.at 

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



Успешно учење 
германски јазик 
насекаде или од дома
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на вежби, видео филмови и подкасти за учење можат да се 
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