Almanca öğrenme platformu "deutsch.info"
yeni dönemde 15 dilde Almanca öğretmeye devam ediyor

Online Almanca Öğrenme Platformu "deutsch.info"
2013 yılından bu yana üye sayısını giderek arttırıyor.
Şu ana kadar 176 ülkeden 43.500 Almanca meraklısı
tam 15 dilde sunulan bu ücretsiz online hizmetten
yararlandı.
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projeler vasıtasıyla destekleniyor. Online Almanca
öğrenme
platformu
olarak
hizmet
veren
"deutsch.info" sitesi AB Komisyonu tarafından
finanse edilmeye devam eden projelerden bir tanesi.
2013 yılından bu yana, içeriğini sunduğu dillerin ve
üyelerinin sayısını giderek artırma başarısını gösteren
çok dilli platform, yeni dönemde tam 15 dilden hareketle ücretsiz
Almanca öğrenme olanağı sunuyor, dahası Almanca konuşulan
Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriğin yayınlanmasından yalnızca bu
yazıyı hazırlayan kuruluş sorumludur. AB Komisyonu, içerikte aktarılan hususların kendi dışındaki kullanımından sorumlu
değildir.
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ülkelerdeki sosyal ve kültürel hayattan pratik bilgileri 15 dilde
üyelerine aktarmayı amaçlıyor.

Almanya ve Avusturya, ekonomik krizin etkileriyle AB içindeki diğer
ülkelere nazaran daha güçlü baş etme başarısı gösteren, ikamet ve
çalışma açısından diğer ülkelerin vatandaşlarına giderek daha cazip
görünen iki ülke. Avusturya ve Almanya'nın AB ülkeleri arasında en
düşük işsizlik oranı bakımından başı çektiği dikkate alındığında, bu
duruma pek de şaşmamak gerekir. 2014 yılına ilişkin istatistikler
Almanya'ya göç edenlerin sayısının son 22 yılın en yüksek oranına
ulaştığına işaret etmekte. Böylesine bir yoğunluğun işgücü piyasasına
ve toplumsal hayata katılımının olabildiğince hızlı ve sorunsuz
gerçekleşebilmesinin yolu göçmenlerin Almanca konusundaki
donanımlarıyla doğrudan ilişkili. İşte 2013 yılı sonuna doğru AB
Komisyonu'nun desteğiyle yayın hayatına başlamış olan Almanca
öğrenme platformu “deutsch.info” tam da bu gerçekten hareketle
Almancaya ve Almanca konuşulan ülkelere ilgi duyan herkes için bir
öğrenme ve bilgi portalı olmayı amaçlıyor, bu doğrultuda her geçen
sene içeriğini daha da genişletiyor.

“deutsch.info” tam 15 dilde, Almanca öğrenmeye yönelik çok sayıda
metin, diyalog, interaktif gramer alıştırmaları ve bunların yanısıra
Almanya ve Avusturya'daki çalışma hayatı ve günlük hayatla ilgili
pratik bilgiler sunuyor. İçerik genişletmesi ve platformun daha da
yaygınlaştırılması için AB Komisyonu'ndan ikinci kez destek alan
projenin içerik geliştiricileri ve uygulayıcıları arasında yeni dönemde
Türkiye'den BILARK (Bilimsel Araştırma ve Uygulama Eğitim
Kooperatifi) ile birlikte sekiz ülkeden 10 ortak kuruluş yer alıyor:
Almanya'dan Studio GAUS GmbH'nin koordinasyonunda yürütülen
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projenin diğer ortakları, Educácia@Internet (Slovakya), Österreich
Institut GmbH (Avusturya), WBS TRAINING AG (Almanya),
Fundacja Novinka (Polonya), Inter-kulturo d.o.o. (Slovenya), Mediaost
Events & Kommunikation GmbH (Almanya), Fundatia Centrul
Educational Soros Miercurea Ciuc (Romanya) ve Milos Educational
Womens Colladoration for Activities in Tourism (Yunanistan).

"deutsch.info" ekibini oluşturan bu kuruluşlar, dil ve kültür alanındaki
birikimlerini "deutsch.info" üzerinden modern didaktik yöntemler ve
online pratik olanaklarıyla sunmaya gayret ediyor. Çokuluslu ekip,
Almanca ve Almanca konuşulan ülkelerdeki sosyal ve iş yaşamına dair
bilgilerin olabildiğince geniş bir kitleye aktarımının bu ülkelerdeki
pürüzsüz bir entegrasyon süreci için vazgeçilmez olduğundan
hareketle, ister Almanya veya Avusturya'ya yerleşmiş olsun, ister bu
ülkelerdeki çalışma veya eğitim hayatına gelecekte katılmayı
düşünenler olsun, Almanca bilgisini geliştirmek isteyen herkes için
çalışmalarını sürdürüyor.
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