Învățați germana
Exersați limba germană, acumulați
cunoștințe despre valori și orientare
Exerciții online și materiale pentru
studiul autonom

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at

Traducerea fișierelor in 17 limbi este disponibilă pe www.sprachportal.at.

Învățați limba germană autonom
Învățarea limbii germane este elementul de bază al unei integrări reușite.
Inițiativa proprie și învățatul autonom al limbii contribuie în mod esențial, alături de
colaborarea activă în cadrul cursului de germană, la succesul învățării. De aceea ÖIF vă pune
la dispoziție pe site-ul www.sprachportal.at nu numai diferite materiale și exerciții online
pentru învățatul autonom al limbii germane, ci și materiale pregătitoare pentru teste.

www.sprachportal.at: Exerciții online gratuite
Ofertă

Nivel

Abilități

A1–B1

citit,
scris,
ascultat

A1–B2

ascultat

A1–A2

ascultat,
citit,
scris

A1–A2

ascultat,
citit

A1–B2

ascultat,
citit,
scris

Clipuri Doodle (învățăm jucându-ne)
Scurte videouri animate arată scene din viața cotidiană. La
sfârșitul lor aveți exerciții online care fac referire la cele văzute.

Podcast
În aceste materiale audio autentice diverse persoane își
spun povestea în interviuri. Pentru fiecare reportaj există
exerciții online.

Videouri „Viață codiană și valori“
Scurte filme referitoare la diferite situații de comunicare
precum și informații despre valori și orientare, în limba
arabă și farsi. Videourile sunt urmate de exerciții online.

Imagini panoramice 360°
Scene panoramice, în care utilizatorii se pot mișca,
pot răspunde la întrebări, pot asculta dialoguri și citi
texte informative.

Oferta online suplimentară a editurii Cornelsen
•

•
•

Exerciții online suplimentare pentru manualele de
curs din seria Pluspunkt Deutsch și Fokus Deutsch
de la editura Cornelsen.
Filmulețe referitoare la capitolele din manualele
Pluspunkt Deutsch și Fokus Deutsch.
Videouri pentru seria de manuale Pluspunkt Deutsch.
Leben in Österreich.

Exerciții de vocabular
Videouri scurte, ordonate în funcție de temă, pentru
exersarea unor cuvinte importante din vocabularul de bază.

Materiale tipărite pentru studiul autonom
Ofertă

Nivel

Abilități

A1–A2

citit,
scris

A1–C1

citit,
scris,
ascultat
(vorbit)

Revista „Deutsch lernen“
Caietul-revistă apare de patru ori pe an și poate fi comandat
și abonat gratuit pe www.sprachportal.at. Fiecare număr este
dedicat unei teme specifice referitoare la Austria și cuprinde
exerciții de vocabular, gramatică, citit și scris pentru nivelurile
inferioare.

Materiale cu tema centrală Austria
Materiale gratuite cu multe teme legate de cultura austriacă
pentru diferite niveluri de învățare. (Atenție: Pentru exercițiile de
vorbit este nevoie de un partener/ de o parteneră de discuții )

Dicționar ilustrat
Dicționarul ilustrat explică vocabular cu ajutorul multor imagini
colorate. Sunt prezentate cele mai importante cuvinte și fraze
din viața cotidiană din Austria, ordonate în funcție de temă
(poate fi comandat în magazinul online la prețul de 4,99 €).

Pregătire pentru testul de integrare
Cunoașterea valorilor și a regulilor conviețuirii, precum și învățarea limbii germane sunt
condiții necesare pentru viața în Austria.
ÖIF sprijină refugiații și migranții în ceea ce privește pregătirea pentru testul de integrare
punând la dispoziție numeroase materiale. Testele de probă și listele cu întrebări autentice din
teste pot fi accesate pentru diferite niveluri de învățare.

Materiale de pregătire pentru teste
Ofertă

Nivel

Abilități

Teste de probă online
Simulare online a părților scrise din testele de limbă format
ÖIF A1-FFÖ, ÖIF-A2, DTÖ, ÖIF-B2 precum și din testele de
integrare A1-B1. Rezultatele sunt afișate imediat.

A1–B2

citit,
scris

A1–B2

citit,
ascultat,
vorbit,
scris

Teste ca exemplu și ca model
De asemenea vă stau la dispoziție pentru descărcare gratuită de
pe pagina www.sprachportal.at teste exemplu și teste model.
Acestea sunt alcătuite la fel ca și testele reale. Testele model
oferă în plus modele de rezolvare pentru exercițiul de scris și
pentru partea orală a testului. (Atenție: Aici este nevoie de un
partener/de o parteneră de discuții sau de o persoană care să
corecteze partea scrisă.)

Liste de întrebări referitoare la cunoștințele
despre valori și orientare
Listele conțin întrebări autentice din teste, ca pregătire pentru
cunoștințele despre valori și orientare cerute în testul de integrare A1-B1.

Glosar pentru întrebările referitoare la cunoștințele
despre valori și orientare
În glosar găsiți traducerea în 49 limbi a unor noțiuni dificile sau cu
specific austriac care apar în întrebările despre valori și orientare.

A1–B1

A1–B1

Aplicație Smartphone „Meine Integration in Österreich“
(„Integrarea mea în Austria“)
Această aplicație ÖIF oferă informații despre valori pentru diferite
niveluri de învățare și este gândită ca sprijin în pregătirea pentru
testul de integrare.

A1–B1

Consiliere în vederea alegerii unui
curs de germană
Dacă vă interesează cursurile de germană vă puteți adresa următoarelor Centre
de Integrare ale ÖIF (Fondului Austriac de Integrare) pentru a primi informații:
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

Învățați cu succes limba
germană, acasă și pe drum
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Portalul online www.sprachportal.at oferă servicii gratuite care ajută
oriunde la învățarea limbii germane: Numeroase exerciții, videouri și
fișiere audio de tip podcast pot fi accesate gratis și de pretutindeni, chiar
și de pe telefonul mobil. Aruncați o privire și învățați limba germană !
www.sprachportal.at | Hotline: +43 (1) 715 10 51-250
Un serviciu al Fondului Austriac de Integrare (Österreichischer Integrationsfonds) în cooperare cu
Institutul Austriac (Österreich Institut) și Cancelaria Federală a Austriei (Bundeskanzleramt).

