ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
Link-uri şi îndrumări pentru elevii şi părinţii cu
altă limbă primară decât germana

PENTRU ELEVE ŞI ELEVI
Programe de învăţare
•
•
•
•
•

https://www.helbling.at/
https://www.veritas.at/
https://scook.at/
https://eduthek.at/schulmaterialien
Materiale şi teme: https://www.edugroup.at/

Germana ca limbă secundară: https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html
Germana FAIR reţea materiale: http://www.oesz.at/
A învăţa cu plăcere Matematică, Germană, Engleză, la toate nivelurile de învăţământ şi tipurile de
şcoală.www.schlaukopf.at
Quizlet- învăţarea cu cărţi index (şi pentru copiii mai mari): https://quizlet.com/de
•
•
•

Programe de lectură
•
•
•

https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm
Program de citit pentru elevii şcolii primare: http://www.amira-lesen.de/
Ortografia şi lectura: https://www.lernserver.de/

•

Promovarea şi înţelegerea lecturii (Chestionar):https://antolin.westermann.de/ (gratuit cu acces
din partea şcolii-întrebaţi învăţătoarea clasei)

Aplicaţii
•
•

Anton, aplicaţie de învăţare pentru şcoală : https://anton.app/de/
Mathway, se adresează tuturor acelora care au nevoie de ajutor la rezolvarea problemelor de
matematică.https://www.mathway.com/de/Algebra

•

CamScanner,scanare, memorare, sincronizare şi împărţirea documentelor pe diverse aparate ca
telefoane mobile, iPad, tablet şi calculatoare. https://www.camscanner.com/

•

Schlaukopf, A învăţa cu plăcere Matematică, Germană, Engleză, la toate nivelurile de învăţământ şi
tipurile de şcoală. https://www.schlaukopf.at/

•
•

https://simpleclub.com: Simpleclub -Videouri de învăţare

•

https://de.duolingo.com/: cu Duolingo a învăţa limba pe nivele (sub formă de joacă)

https://www.memrise.com/: Cu Memrise a învăţa vocabularul în formă de chestionar (a auzi, a
înţelege, a scrie, a chestiona)

Exerciţii de matematică interactive
•
•

https://de.ixl.com/
https://de.serlo.org/mathe
https://de.serlo.org/chemie

Fişe de lucru pentru elevii de şcoală primară
•
•
•

https://vs-material.wegerer.at/index.htm
https://www.grundschulkoenig.de
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/

Idei pentru lucru manual şi modele de colorat
•
•
•
•

https://www.kigaportal.com/
https://www.illustratoren-gegen-corona.de/
http://www.wunderbare-enkel.de/
https://www.mandala-bilder.de/

Alte posibilităţi şi mijloace de învăţare
•
•

Texte şi jocuri pentru copii:http://www.kidsweb.at/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen/: înţelegerea ascultării, înţelegerea
lecturii, vocabular, gramatică, exerciţii, examene, scris, chetionar, muzică, video, imagini: diverse
nivele ale limbii: pentru copii, tineri şi maturi.

•

ORF 1-ORĂ LIBERĂ: Documentare (animale, ştiinţă, etc.), prezentări captivante, îndrumări pentru
elevii începând cu vârsta de 10 ani, de exemplu Ştiri (ZIB Zack)
Informaţii pentru copii : https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/
a pregătit toate cunoştinţele potrivite pentru copii despre Coronavirus

•

Materiale cuprinzătoare (ştiinţă, enciclopedia animalelor, lucru manual, jocuri, reţete):
www.geolino.de

•

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php de la televiziunea germană:
Germana ca limbă secundară- străină, engleza, franceza- programe de diverse limbi
https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag/

Susţinere telefonică pentru învăţare
• https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/

PENTRU PĂRINŢI ŞI TUTORII LEGALI
•
•
•
•
•

•

https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/: ÖIF-HOTLINE: Informaţii telefonice în limba
dumneavoastră de origine la Tel.: +431 715 1051-411
la https://zebra.or.at/: Servicii telefonice de informare, de protecţie, consiliere juridică, consiliere
familială, cu traducători
Asociaţia Omega vă oferă pe https://www.omega-graz.at. Servicii telefonice în caz de criză, de lunivineri în persă/dari, urdu, pashto, BKS şi engleză. Tel.: +43 316 77 35 54
https://www.rataufdraht.at/: consultare telefonică pentru copii, tineri şi persoane de referinţă
Sevicii gratuite pentru migranţi:
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotlinefuer-Migranten
Pe www.graz.at. Dreapta, sus, poate fi folosită funcţia de traducere. Aici găsiţi : actualităţi, fapte,
îndrumări, ajutoare, îndrumări de comportament în diverse limbi.

• https://www.sozialministerium.at/: lectură uşoară-cele mai importante informaţii despre Coronavirus
Informaţiile actuale ale Direcţiei de educaţie Steiermark: https://www.bildungstmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html

