Almanca öğrenmek
Dil alıştırmaları yapmak, toplum
değerleri ve oryantasyon bilgileri
edinmek, online alıştırmalar ve
bireysel çalışma için malzemeler

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at

Broşürün çevirisi www.sprachportal.at sayfasında 17 dilde mevcuttur.

Bağımsız Almanca öğrenmek
Başarılı bir entegrasyonun temel ilkesi Almanca öğrenmektir.
Almanca kursunda aktif çalışmaların yanı sıra kendi inisiyatifiyle bağımsız Almanca
öğrenmenin öğrenim başarısına oldukça büyük bir katkısı vardır. Bu yüzden Avusturya
Entegrasyon Fonu (ÖIF) www.sprachportal.at sayfasında bağımsız Almanca öğrenmek için
çeşitli alıştırma malzemeleri, online alıştırmalar ve sınavlara hazırlık malzemeleri sunmaktadır.

www.sprachportal.at: Ücretsiz online alıştırmalar
Öğrenim malzemeleri

Bilgi seviyeleri

Doodle klipleri (oyun oynayarak öğrenme)
Güncel hayatı gösteren animasyonlu kısa videolar ve
sonrasında bunlarla ilgili online alıştırmalar.

Beceri

A1–B1

Okuma,
yazma,
dinleme

A1–B2

Dinlemek

A1–A2

Dinleme,
okuma,
yazma

A1–A2

Dinleme,
okuma

A1–B2

Dinleme,
okuma,
yazma

Podcastler
İnsanlar bu gerçekçi radyo programlarında yapılan
söyleşilerle kendi hikayelerini anlatıyorlar. Her programla
ilgili bir online alıştırma vardır.

„Günlük hayat ve toplum değerleri‘ ile ilgili videolar
Konuşma eylemi alanları ile ilgili kısa videolar ve Arapça
ve Farsça dillerinde toplum değerleri ve oryantasyon
konularıyla ilgili bilgiler ve bunlarla ilgili online alıştırmalar.

360° panoramik fotoğraflar
Kullanıcıların içinde hareket ettikleri, sorular sordukları,
diyaloglar dinledikleri ve bilgi metinleri okuyabilecekleri
interaktif panoramik fotoğraflar.

Cornelsen Yayınevinin ek online malzemeleri
•

•
•

Asıl ders kitapları dizisine ek olarak Cornelsen
Yayınevinin Pluspunkt Deutsch ve Fokus Deutsch
online alıştırmaları
Ders kitapları dizisinin Pluspunkt Deutsch ve Fokus
Deutsch bölümleriyle ilgili kısa filmler
Ders kitapları dizisi Pluspunkt Deutsch. Leben in
Österreich ile ilgili videolar

Sözcük alıştırmaları
Önemli temel sözcüklerin pratiği için kısa,
belirli konulara göre düzenlenmiş videolar

Bireysel çalışma için basılmış malzemeler
Öğrenim malzemeleri

Bilgi seviyeleri

Beceri

Sınıf dergisi „Deutsch lernen“
Bu dergi yılda 4 defa yayınlanmaktadır ve www.sprachportal.
at sayfası üzerinden ücretsiz olarak sipariş edilebilir ve abone
olunabilir. Her baskı Avusturya’ya özel bir konuya yöneliktir ve
düşük bilgi seviyeleri düzeyinde sözcük, dilbilgisi, okuma ve
yazma alıştırmaları içermektedir.

A1–A2

Okuma,
yazma

A1–C1

Okuma,
yazma,
dinleme
(konuşma)

Avusturya ağırlıklı malzemeler
Birçok dil seviyesinde Avusturya’nın birçok kültür konularıyla
ilgili ücretsiz çalışma sayfaları. (Not: Konuşma alıştırmalarını
ancak bir konuşma partneriyle yapabilirsiniz)

Resimli sözlük
Resimli sözlük, sözcükleri birçok renkli resim kullanarak anlatmaktadır. Belirli konulara göre Avusturya’daki güncel yaşam
için en önemli sözcükler ve cümleler resmedilmiştir (ÖİF’nin
web shopunda 4,99 EURO karşılığında sipariş edilebilir).

Entegrasyon sınavına hazırlanmak
Birlikte yaşamanın değerleri ve kurallarıyla ilgili bilgiler ve Almanca öğrenmek
Avusturya‘da yaşamak için önemli ön şartlarıdır.
ÖİF mültecileri ve göçmenleri, entegrasyon sınavlarına hazırlanma sürecinde geniş
kapsamlı malzemelerle desteklemektedir. Gerçek sınav formatında sorular içeren
alıştırma sınavlarına ve soru kataloglarına farklı dil seviyelerinde erişilebilir.

Sınava hazırlanmak için malzemeler
Öğrenim malzemeleri

Bilgi seviyeleri

Beceri

Online alıştırma testleri
A1 FFÖ, ÖIF A2, Avusturya için Almanca Testi (DTÖ) , ÖIF B2, A1
ve B1 dil sınavlarının yazılı kısımları ve A1 - B1 entegrasyon sınavları için online simülasyon testi. Test sonuçları hemen elde edilir.

A1–B2

Okuma,
yazma

A1–B2

Okuma,
yazma,
dinleme
(konuşma)

Örnek testler ve model testler
SÖrnek testler ve model testler www.sprachportal.at sayfası
üzerinden ücretsiz indirilebilir. Gerçek sınav formatında model
testler yazma ödevleri ve sınavın sözlü kısmı için de örnekler
sunmaktadır. (Dikkat: Bu testler için bir konuşma partneri ya da
yazılı kısmı düzelten bir partnere ihtiyacınız olacaktır.)

Toplum değerleri ve oryantasyon bilgilerine
yönelik soru kataloğu
These sets of questions include authentic exam questions to
prepare for the values and orientation questions of integration
tests A1-B1.

A1–B1

Glossary relating to values and orientation questions
Terimler sözlüğünde, toplum değerleri ve oryantasyon sorularına
yönelik 49 dilde çevirisi olan zor ve Avusturya‘ya özel terimler
bulunmaktadır.

A1–B1

Akıllı telefon aplikasyonu
„Meine Integration in Österreich“
ÖIF aplikasyonu farklı dil seviyelerinde toplum değerleri bilgisi
ve entegrasyon sınavına hazırlanma sürecinde öğrenim desteği
sunmaktadır.

A1–B1

Almanca kurslarıyla ilgili danışmanlık hizmeti
Almanca kurslarıyla ilgili bilgi edinmek istiyorsanız Avusturya Entegrasyon Fonu‘nun (ÖIF)
aşağıdaki şubelerinde bilgi edinebilirsiniz:

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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www.sprachportal.at at sayfasının online portali Almanca öğrenmekle
ilgili 7/24 ücretsiz hizmet sağlamaktadır: çok sayıda alıştırmalara,
videolara ve eğitim podcastlere akıllı telefon üzerinden de ücretsiz ve
her yerde erişilebilir. Bir göz gezdirin ve Almanca öğrenin!
www.sprachportal.at | Çağrı merkezi: +43 (1) 715 10 51-250
Avusturya Entegrasyon Fonu‘nun (ÖIF), Österreich İnstitut ve Federal Başbakanlık ile yapılan işbirliğinin
bir hizmetidir.

