deutsch.info ile
Almanca öğrenin!

Okullardaki Almanca derslerine
yönelik ders materyalleri!

deutsch.info, Almanca öğrenmek isteyen, Almanya’ya
veya Avusturya’ya yerleşmeyi düşünen veya oraya
göç etmiş olan herkesin faydalanabileceği ücretsiz bir
online Almanca öğrenim platformudur. deutsch.info
içindeki kapsamlı üniteler, gramer açıklamaları ve çok
sayıdaki interaktif alıştırma ile kendi kendinize
Almanca
öğrenebilir
ya
da
Almancanızı
geliştirebilirsiniz.
- Dört dil seviyesindeki kurstan oluşan web içeriği
(A1-B2)
- Sözcüklerin ve cümlelerin Türkçesine hızlı erişim
- Kapsamlı Gramer açıklamaları ve alıştırmalar
- Medya kütüphanesi
- Karşılıklı fikir alışverişi için aktif dil forumu

www.deutsch.info

deutsch.info
içinde
özel
olarak
Almanca
öğretmenlerine yönelik ders materyalleri bulunan bir
bölüm oluşturduk. 35 adet çalışma kitapçığından
oluşan bu bölümdeki materyalleri ücretsiz olarak
bilgisayarınıza
indirebilir,
derslerinizde
kullanabilirsiniz. Kitapçık içerikleri okuldaki derslerde
kullanılabilecek şekilde ve özellikle öğrencilerinizin
konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerine
yönelik tasarlandı. Konular deutsch.info platformu
içindeki ünitelerle bağlantılı olarak kullanılabilir,
öğrencilerin sözcük ve gramer bilgilerini pekiştirmeleri
amacıyla deutsch.info içindeki ilgili ünitelerle ilişkili
ödev çalışmaları da yapılabilir.
- 35 adet çalışma kitapçığı (pdf)
- Quiz oluşturma işlevi
- Çok sayıda poster

www.deutsch.info/teachers
Tüm materyaller ücretsiz olarak mevcuttur!

Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın
yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer
alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

İş yaşamında Almanca
deutsch.info, mesleki Almancaya yönelik yeni
içeriklerle daha da kapsamlı hale geliyor.
Kullanıcılar, yakında eklenecek dört kurs
modülünde sunacağımız yeni metinler, sözcük
listeleri ve gramer alıştırmaları vasıtasıyla
aşağıdaki mesleki alanlarda da Almanca bilgilerini geliştirebilecekler:
- Hasta ve yaşlı bakımı
- Teknik işler
- Bilişim hizmetleri
- Turizm, gastronomi ve otelcilik

5-8 yaş grubuna yönelik
mobil uygulama
Deutsch.info ekibi olarak, çocukların da erken
yaşta Almancayı
eğlenceli
bir
şekilde
öğrenebilmeleri için 5-8 yaş grubuna yönelik
mobil bir uygulama geliştiriyoruz. Çocuklar bu
uygulama içindeki videolarla ve oyunlarla ana
okullarında, okullarında ve günlük yaşamda
ihtiyaç duyacakları önemli sözcükleri öğrenerek
söz dağarcıklarını geliştirebilecekler.
- Mobil uygulama
- Videolardan ve oyunlardan oluşan içerik
- Almanca öğretmenleri için ders materyalleri

Eylül 2021’de erişime hazır!
Eylül 2021’de erişime hazır!

www.deutsch.info/work

www.deutsch.info/kids
Tüm materyaller ücretsiz olarak mevcuttur!

Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın
yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer
alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

