
 

 
 
 

UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
 

Anadili Almanca olmayan öğrenciler ve ebeveynler 
için linkler ve öneriler 

 
 

ÖĞRENCİLER İÇİN 
 
Ders programları 
 

• https://www.helbling.at/ 
• https://www.veritas.at/ 
• https://scook.at/ 
• https://eduthek.at/schulmaterialien 
• Ders materyalleri ve ödevler: https://www.edugroup.at/ 
• İkinci dil olarak Almanca: https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html 
• Deutsch FAIR netzt (Almanca adilce ağ kuruyor). Ders materyalleri: http://www.oesz.at/ 
• Eğlenerek öğrenmek. Matematik, Almanca, İngilizce, tüm sınıflar ve okul türleri için: 

www.schlaukopf.at 
• Quizlet soru cevap kart oyunlarıyla ders çalışmak (yaşça büyük olan öğrenciler için de uygun): 

https://quizlet.com/de  
 
Okuma programları 

• https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm 
• İlkokul öğrencileri için okuma programı: http://www.amira-lesen.de/ 
• İmlâlar ve okuma: https://www.lernserver.de/ 
• Okuma alışkanlığı kazandırma, okuma anlayışını geliştirme (soru cevap oyunu) 

https://antolin.westermann.de/ (okulun erişimiyle ücretsiz – lütfen sınıf öğretmenine danışın) 
 
 Aplikasyonlar:  

• Anton, okul için eğitim öğretim aplikasyonu: https://anton.app/de/ 
• Mathway, Matematik sorunlarının çözümüne ihtiyacı olanlara. https://www.mathway.com/de/Algebra   
• CamScanner, dosyaları akıllı telefon, iPad, tablet ve bilgisayar gibi tüm cihazlarda tarayın, kaydedin, 

senkronize edin ve paylaşın. https://www.camscanner.com/  
• Schlaukopf, Eğlenerek ders çalışmak. Matematik, Almanca, İngilizce, tüm sınıflar ve okul türleri için. 

https://www.schlaukopf.at/  
• https://simpleclub.com: Simpleclub eğitici öğretici videolardır 
• https://www.memrise.com/: Soru cevap oyunu şeklinde Memrise ile sözcük öğrenmek (duymak, 

anlamak, yazmak, soru cevap oyunu) 
• https://de.duoling᷈o.com/: Duolingo ile seviyeye göre dil öğrenmek (biraz oyun tarzında 

hazırlanmıştır) 
 

 İnteraktif Matematik alıştırmaları 
• https://de.ixl.com/ 
• https://de.serlo.org/mathe 
• https://de.serlo.org/chemie 
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İlkokul öğrencileri için çalışma kağıtları 

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

 
El işi fikirleri ve boyama örnekleri  

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

 
Daha fazla ders imkânları / ders malzemeleri 

• Çocuklar için metinler ve oyunlar: http://www.kidsweb.at/  
• https://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen/: Duyduğunu anlama becerisi, 

okuduğunu anlama becerisi, kelime hazinesi, dilbilgisi, alıştırmalar, sınavlar, yazma, soru cevap 
oyunu, müzik, videolar, resimler; farklı dil seviyeleri; çocuklar, gençler ve yetişkinler için  

• ORF 1-FREISTUNDE: Belgeseller (Hayvanlar alemi, bilim, vs.), enteresan programlar, 10 yaş üstü 
öğrencilere tüyolar, örn. News (ZIB Zack) 

• Çocuklar için bilgiler: Corona virüsü hakkında tüm bilinmesi gerekenler çocuklara uygun bir şekilde 
hazırlanmıştır. https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/ Burada farklı 
dillerde sunulmakta! 

• Çocuklar için kapsamlı materyaller (bilgi, hayvanlar ansiklopedisi, el işleri, oyunlar, yemek tarifleri): 
www.geolino.de 

• https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php Alman okul televizyonundan:   
ikinci veya yabancı dil olarak Almanca, İngilizce veya Fransızca – dil programları 
https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag/ 

 Eğitim öğretim desteği telefon danışma hattı 
• https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/ 

 
EBEVEYN VE VELİLER İÇİN 

 
• https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/: ÖIF-DANIŞMA HATTI: Anadilinizde telefon danışma 

hattı. Tel. no.: +431 715 1051-411 
• https://zebra.or.at/: Müşteri hizmet hattı, kaygı ve endişe danışma hattı, tercüman eşliğinde hukuk 

danışmanlığı ve aile danışmanlığı 
• https://www.omega-graz.at: Omega kurumu kriz durumlarında telefon nöbeti hizmetinde bulunuyor. 

Pazartesi ile cuma arası Farsi/Dari, Urdu, Peştuca, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça ve İngilizce 
dillerinde. Tel. no.: +43 316 77 35 54  

• https://www.rataufdraht.at/: Çocuklar, gençler ve onların kendilerine yakın bulup güvendikleri, 
benimsedikleri kişi için telefon danışma hattı  

• Göçmenler için ücretsiz danışma hattı: 
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotline-
fuer-Migranten 

• www.graz.at sayfasında sağ üst kısımda çeviri fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. 
Burada farklı dillerde güncel konular, veriler, tavsiyeler, yardım, nasıl davranmanız gerektiğine dair 
tavsiyeler bulabilirsiniz 

• https://www.sozialministerium.at/: Kolayca okumak – Corona virüsü hakkında en önemli bilgiler 
• Steiermark Eğitim Müdürlüğü‘nden güncel bilgiler: https://www.bildung-

stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html  
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