Nauka języka
niemieckiego
Ćwiczenie języka, przyswajanie
wartości i wiedzy orientacyjnej
Ćwiczenia online i materiały do
samodzielnej nauki

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at

Tłumaczenie prospektu na 17 języków dostępne na stronie www.sprachportal.at.

Samodzielna nauka języka niemieckiego
Nauczenie się języka niemieckiego stanowi podstawę udanej integracji.
Własna inicjatywa oraz samodzielna nauka języka niemieckiego, oprócz aktywnego
uczestnictwa w kursie języka niemieckiego, w znacznym stopniu przyczyniają się do
sukcesu w nauce. Z tego powodu Austriacki Fundusz Integracyjny udostępnia pod adresem
www.sprachportal.at różne materiały do ćwiczeń oraz ćwiczenia online do samodzielnej
nauki języka niemieckiego, jak również materiały do przygotowania się do egzaminów.

www.sprachportal.at: Bezpłatne ćwiczenia online
Oferta

Poziomy
zaawansowania

Umiejętność

A1–B1

słuchanie,
czytanie,
pisanie

A1–B2

słuchanie

A1–A2

słuchanie,
czytanie,
pisanie

A1–A2

słuchanie,
czytanie

A1–B2

słuchanie,
czytanie,
pisanie

Doodle-Clips (nauka przez zabawę)
Krótkie animowane filmy wideo pokazują zwykłe codzienne sytuacje. W dalszej części znajdują się odpowiednie ćwiczenia online.

Podcasty
W tych autentycznych audycjach radiowych ludzie opowiadają swoją historię w formie wywiadu. Dla każdej audycji
przewidziano ćwiczenia online.

Filmy wideo „Życie codzienne i wartości“
Krótkie filmy wideo na temat językowych obszarów działania
oraz informacje na temat wartości i orientacji w języku arabskim i farsi. Dodatkowo odpowiednie ćwiczenia online.

Zdjęcia panoramiczne 360°
Interaktywne, panoramiczne sceny zdjęciowe, w których
użytkownicy mogą się poruszać, odpowiadać na pytania,
słuchać dialogów i czytać teksty informacyjne.

Dodatkowa oferta online wydawnictwa Cornelsen
•

•
•

Dodatkowe ćwiczenia online do stanowiących
podstawę kursu serii podręcznikowych Pluspunkt Deutsch
i Fokus Deutsch wydawnictwa Cornelsen.
Krótkie filmy do rozdziałów podręcznikowej serii
Pluspunkt Deutsch i Fokus Deutsch
Filmy wideo do podręcznikowej serii Pluspunkt Deutsch.
Życie w Austrii

Nauka słownictwa
Krótkie filmy wideo, pogrupowane tematycznie, umożliwiające
ćwiczenie ważnego, podstawowego słownictwa.

Materiały drukowane do samodzielnej nauki
Oferta

Poziomy
zaawansowania

Umiejętność

Magazyn dydaktyczny „Deutsch lernen“
Magazyn ukazuje się 4 razy w roku i można go zamówić i
subskrybować bezpłatnie na stronie www.sprachportal.at.
Każde wydanie poświęcone jest specyficznemu dla Austrii
tematowi i zawiera słownictwo, gramatykę, ćwiczenia z czytania
i pisania na niskich poziomach zaawansowania.

A1–A2

czytanie,
pisanie

A1–C1

czytanie,
pisanie,
słuchanie
(mówienie)

Materiały z ukierunkowaniem na Austrię
Bezpłatne arkusze ćwiczeń na wiele tematów dotyczących
kultury austriackiej na wielu poziomach zaawansowania (Uwaga:
Do ćwiczeń głosowych potrzebny jest partner/-ka do nauki.

Słownik obrazkowy
Słownik obrazkowy objaśnia słownictwo za pomocą wielu
kolorowych ilustracji. Zobrazowano tu najważniejsze słowa i
zwroty dotyczące życia codziennego w Austrii w uporządkowaniu tematycznym (można je zamówić w sklepie internetowym
ÖIF za 4,99 €).

Przygotowanie do egzaminu integracyjnego
Znajomość wartości i zasad współżycia oraz znajomość języka niemieckiego są
ważnymi przesłankami dla życia w Austrii.
ÖIF wspiera uchodźców oraz imigrantów i imigrantki w przygotowaniu do egzaminu
integracyjnego, oferując obszerne materiały. Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu i
zestawy z autentycznymi pytaniami egzaminacyjnymi są dostępne dla różnych poziomów
zaawansowania językowego.

Materiały do przygotowania się do egzaminu
Oferta

Poziomy
zaawansowania

Umiejętność

Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu
Symulacja online pisemnej części egzaminu językowego ÖIF
w formatach A1-FFÖ, ÖIF-A2, DTÖ, ÖIF-B2 oraz egzaminów
integracyjnych A1-B1. Wyniki są wyświetlane natychmiast.

A1–B2

czytanie,
słuchanie

A1–B2

czytanie,
słuchanie,
mówienie,
pisanie

Przykładowe i wzorcowe testy
Przykładowe i wzorcowe testy można pobrać nieopłatnie na
stronie www.sprachportal.at. Są skonstruowane tak jak prawdziwe
testy. Testy wzorcowe oferują również przykładowe zadania na
część pisemną i ustną egzaminu. (Uwaga: W tym celu potrzebny
Ci będzie partner do nauki lub ktoś, kto poprawi część pisemną).

Katalogi pytań dotyczących wartości i wiedzy
orientacyjnej
Katalogi pytań zawierają autentyczne pytania egzaminacyjne
przygotowujące do pytań na temat wartości i wiedzy
orientacyjnej w ramach egzaminów integracyjnych A1-B1.

Glosariusz w zakresie pytań dotyczących wartości
i wiedzy orientacyjnej
W glosariuszu znajdują się tłumaczenia na 49 języków trudnych
lub specyficznych dla Austrii pojęć z zakresu wartości i orientacji.

A1–B1

A1–B1

Aplikacja na smartfony „Meine Integration in
Österreich“ (Moja integracja w Austrii)
Aplikacja ÖIF oferuje wiedzę w zakresie wartości na różnych
poziomach zaawansowania językowego i pomaga w
przygotowaniu się do egzaminu integracyjnego.

A1–B1

Porady w zakresie kursów
języka niemieckiego
W przypadku zainteresowania kursami języka niemieckiego, w następujących oddziałach
Austriackiego Funduszu Integracyjnego można uzyskać odpowiednie porady:

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
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Skuteczna nauka języka
niemieckiego w domu
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Portal internetowy www.sprachportal.at oferuje całodobowo bezpłatne
usługi w zakresie nauki języka niemieckiego: liczne ćwiczenia, filmy
wideoi podcasty do nauki są bezpłatne i można je pobrać wszędzie,
nawet na telefonie komórkowym. Zajrzyj i rozpocznij naukę języka
niemieckiego już teraz!
www.sprachportal.at | Hotline: +43 (1) 715 10 51-250
Serwis Austriackiego Funduszu Integracyjnego we współpracy z Instytutem Austriackim i Urzędem
Kanclerza Federalnego

