MЁSIMI NE DISTANCЁ
Lidhje dhe këshilla për nxënësit dhe prindërit
me një gjuhë tjetër të parë gjermanisht

Programi mësimor

•
•
•
•
•

https://www.helbling.at/
https://www.veritas.at/
https://scook.at/
https://eduthek.at/schulmaterialien (Matrialet shkollore)
Materialet dhe detyrat: https://www.edugroup.at/

•
•
•
•

Gjermanisht si gjuhë e detyruar: https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html
Materiale gjermanisht të rrjeteve FAIR: http://www.oesz.at/
Me argëtim mësoni : gjermanisht,anglisht, të gjitha klasat e shkollës: www.schlaukopf.at
Mësoni kartat e indeksit të kuizletave ( Gjithashtu për fëmijët më të vjeter ) : https://quizlet.com/de

Programet e leximit
•
•
•

https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm
Program për shkollën fillore: http://www.amira-lesen.de/
Drejtshkrim dhe lexim: https://www.lernserver.de/

•

Të kuptuarit e leximit ( kuiz ) : https://antolin.westermann.de/ (Falas me qasje në shkolla- Ju lutem
pyesni mësuesin)

Apps:
•
•

Anton, Aplikacioni i mësimit për shkolla: https://anton.app/de/

•

CamScanner, skanoni,kurseni,sinkronizoni dhe shkëmbeni dokumente në te gjitha paisjet, si
Smartphones, iPads, Tablets dhe PCs. https://www.camscanner.com/

•

Schlaukopf, Të mësuarit me argëtim: matematikë, gjermanisht,anglisht, të gjitha klasat dhe llojet e
shkollës. https://www.schlaukopf.at/

•
•
•

https://simpleclub.com: Simpleclub sind -Video arsimore

Mathway, Iu drejtohet të gjithëve që kanë nevojë për të zgjedhur problemet e matematikës.
https://www.mathway.com/de/Algebra

https://www.memrise.com/: Me Mermise më mësua fjalë në stil kuiz (dëgjo,kupto,shkruaj, kuize)
https://de.duolingo.com/: Mësoni gjuhë sipas niveleve me Duolingo (Duke ndërtuar në mënyrë të
këndshme)

Ushtrime interaktive
•
•
•

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

Fletë pune për fëmijët e shkollës fillore
• https://vs-material.wegerer.at/index.htm
• https://www.grundschulkoenig.de
•

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/

Idetë artizanale dhe faqet për t`u ngjyrosur
•
•
•
•

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

Mundësi të mëtujeshme për të mësuar / Materialet mësimore
•
•

Tekste dhe lojëra për fëmijë: http://www.kidsweb.at/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen/: të kuptuarit e të dëgjuarit, të
lëxuarit e të kuptuarit, fjalori, grammatika, ushtrime, provime, shkrim, kuiz, muzikë, video, fotografi;
Nivele të ndryshme gjuhësore; për fëmijë, adolishentë dhe të rritur.

•

ORF 1-Koha e lirë: Dokumentar (kafshë, shkencë etj), Kontribute emocionuse, Keshilla për nxënës
të moshës 10 vjeç, psh. Lajm (ZIB Zack)
Informacion për fëmijët : Ka gjithçka që ju duhet të dini në lidhje me virusin Korona të përgaditur
këtu në ghuhë të ndryshme ! https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/

•

•

Materiale gjithëpërfshirëse (dije,Mësim për kafshët,punëdore, lojëra, receta) për fëmijë:
www.geolino.de

•

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php Nga televizioni shkollor gjerman :
Gjermanishtja si gjuhë e dytë– ose Gjuhë të huaj,anglisht ose frëngjisht që transmetojnë- mesazh
zëri
https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag/
Mbështetje për mësimin me telefon

•

https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/

PЁR PRINDЁRIT DHE KUJDESTARЁT
•
•
•
•
•

https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/: ÖIF-HOTLINE: Informacione telefonike në gjuën tuaj
të origjinës në Tel.: +431 715 1051-411
Nën https://zebra.or.at/: Linja telefonike e shërbimit, për të brengosur, Keshillat ligjore dhe Këshillat
familjar me përkëthyes.
Shoqata Omega ofron në https://www.omega-graz.at Një shërbim telefonik krizë nga e hëna deri të
premte në – farsi / dari, urdu, pashto, BKS anglisht .Tel.: +43 316 77 35 54
https://www.rataufdraht.at/: Këshilla telefonike për fëmijë, adoleshentë dhe kujdestarë të tyre
Linija telefonike falqas për migrantët:
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotlinefuer-Migranten

•

Në www.graz.at– djathtas sipër , Mund të përdoret funksioni i përkthimit.
Mund ta gjeni këtu : lajme,fakte,këshilla, ndihmë, Këshillat e sjelljës në gjuhë të ndryshme.

•

https://www.sozialministerium.at/: Lehtë për tu lexuar - Informacioni me i rëndsishëm për virusin
Korona.
Informacioni aktual nga Drejtoria e arsimit Steirermark : https://www.bildungstmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html

•

