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Od roku 2013 sa môžete učiť po nemecky a informovať sa 
o živote, práci a štúdiu v Nemecku a Rakúsku v 19 jazykoch;

Na bezplatnom internetovom portáli deutsch.info
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Guten Tag, Grüß Gott und Grüezi!



Partneri
10 partnerov z 8 krajín:

Studio Gaus (Nemecko)
Edukácia@Internet (Slovensko)
Österreich Institut GmbH (Rakúsko)
WBS TRAINING AG (Nemecko)
Fundacja Novicka (Poľsko)
Inter-kulturo (Slovinsko)
Mediaost Events und Kommunikation (Nemecko)
Fundatia Centrul Educational Soros Miercurea Ciuc (Rumunsko)
Sinirli Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim 
Kooperatifi (Turecko)
Milos Educational Womens Collaboration for Activities in Tourism 
(Grécko)



deutsch.info je interkultúrne
deutsch.info je v súčasnosti prístupné v 19 jazykoch
ar, cs, de, el, en, eo, es, fa, fr, hr, hu, it, lt, pl, ro, ru, 
sk, sl, tr
používateľ sa učí cez svoj rodný jazyk, čo výrazne 
zlepšuje porozumenie učivu a zvyšuje motiváciu



Obsah
    Kurzy

Tri rozsiahle jazykové kurzy úrovne A1, A2 a B1 s 
interaktívnymi cvičeniami a audiovizuálnymi 
učebnými materiálmi.

Gramatika
Najdôležitejšie pravidlá spolu s praktickými príkladmi 
uľahčujú osvojenie a správne používanie nemeckej 
gramatiky.

Mediatéka
Multimediálny obsah: množstvo pôvodných textov, 
zvukových nahrávok a videozáznamov v nemeckom 
jazyku.

Užitočné
Informácie o živote v Nemecku a Rakúsku – 
praktické a dôležité predovšetkým pre migrantov.

Fórum
Viacjazyčné diskusné fóra umožňujú spoločné 
štúdium a vzájomnú výmenu vedomostí.



Štruktúra kurzov
text na čítanie a počúvanie
online cvičenia – počúvanie, písanie, čítanie…
virtuálna klávesnica
komentáre k systému D-A-CH 
poznámky k nemčine používanej v zamestnaní
automatická kontrola správnosti
odkazy na externé zdroje
gramatika











Štatistiky
počet zaregistrovaných používateľov
 marec 2014: 18 450
 marec 2016: 299 000
návštevy mesačne: 415 000
krajiny s najväčším počtom návštev
za marec 2016:
 Nemecko
 Poľsko
 Bosna a Hercegovina
 Turecko



Používatelia



Prečo je projekt taký úspešný?
ľudia potrebujú bezplatné kurzy prístupné v 
mnohých jazykoch
členovia tímu majú dlhoročné pedagogické aj 
technické skúsenosti



Čo projekt potrebuje?
Nadšenie ľudí a financovanie!



interaktívne • rozmanito • používateľsky prívetivo

www.deutsch.info

http://youtu.be/gj-htx2FmkY 

Tento projekt bol financovany s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia 
(dokument) reprezentuje vylučne názor autora a Komisia nezodpovedá za 
akékoľvek použitie informácií obsiahnutych v tejto publikácii (dokumente).

http://youtu.be/gj-htx2FmkY
http://youtu.be/gj-htx2FmkY
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