
Minticity, Almanca ö�renen ya da ö�renmek isteyen yeni nesil için internet üzerinde haz�rlanm�� 
bir interaktif ö�renme portal�d�r. Berlin Teknik Üniversitesi�nden Prof. Dr. Ulrich Steinmüller�in 
bilimsel dan��manl���nda, DAS Akademie Berlin ve �zmir i�birli�iyle geli�tirilen ve dünyada ilk 
olma özelli�ine sahip bir sistem olan Minticity, Almanca ö�renimini zevkli hale getiren, ya� 
grubuna uygun görsel ve i�itsel ö�elerle Almanca�y� farkl� bir ortamda ya�ama imkan� sunan 
e�lenceli ve zengin bir sitedir. 
Al��k�n oldu�u klasik ö�renme ortam�ndan ç�k�p a�ina oldu�u ve ilgi duydu�u sanal ortamda 
alternatif Almanca uygulamalar� bulmas� ö�renciyi cezbetmekte ve hevesle bilgilerini 
destekleyerek geli�tirmektedir. Okulda ders içerisinde oldu�u gibi, internete ba�lanabilen 
her yerden ula�ma ve uygulama imkan� olan bu site böylece Almanca ö�renimini okulun 
d���na ta��y�p kolay ula�� labilir bir ö�renme platformu sunmaktad�r. 

Minticity ayr�ca bir ekosistemdir. 
Gerçek ya�ama benzer sanal bir ya�am burada da mevcuttur. Kullan�c�lar�n her biri bir sanal 
karaktere sahip olur. Bu karakterin ihtiyaçlar�n� kar��lamak için gerekli olan krediyi, 
çözdükleri al��t�rmalardan, oynad�klar� oyunlardan, ö�retmenlerinin gönderdi�i ödevlerden 
ve ba�ka birçok farkl� yoldan kazan�rlar. Bu ekosistemin bir parças� olmak ö�renmeyi çok 
daha zevkli hale getirmektedir.

Minticity içeri�inde neler var ?
Minticity, Almanca ö�retimi alan ö�rencilerimize, e�itimlerini
peki�tirme ve alternatif bir ö�renme olana�� sa�lamaktad�r. 
Tüm okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi al��t�rmalar�,
Dilbilgisi anlat�mlar�, 
Fit in Deutsch ve DSD s�nav al��t�rmalar� 
Sözcük hazinesini geli�tirmeye yönelik al��t�rmalar içermektedir.
Minticity Avrupa Ortak Dil Kriterleri (GER) standartlar�na uygun 
bir sistemdir.



Minticity ile ödev yapma ve konu tekrarlar� 
Almanca ö�retmenlerimiz, ö�rencilerimize, derste i�lenen konulara uygun olarak 
çal��ma kitab�n�n yan� s�ra Minticity�den de ödev ve konu tekrar� verecektir.  Ö�rencilerimizin 
yapt�klar� ödevler ve konu tekrarlar� ders ö�retmenleri taraf�ndan internet üzerinden kontrol 
edilecektir. Minticity içinde bar�nd�rd��� ölçme-de�erlendirme sistemi ile ö�rencilerin 
yapt�klar� çal��malar� düzenli olarak de�erlendirecek ve bunu rapor �eklinde ders ö�retmenine 
gönderecektir. Ödevleri e�lenerek yapma olana�� sa�layan Minticity ile ö�rencilerimiz 
hatalar�n� görebilecek, s�n�f ba�ar� oran�n� da takip edebilecektir.

Minticity� nin faydalar�
� Ö�rencinin kendisinin de sevdi�i bir ortamda vaktini Almanca ile de�erlendirebilmesi,
� Minticity�nin renkli dünyas�n�n Almanca�y� sevimli hale getirmesi ve ö�renme motivasyonunu 
   artt�rmas�,
� Anlamad��� konular� arzu etti�i kadar tekrar etme olana��n�n olmas�,
� Birçok konu ile ilgili çe�itli, renkli ve e�lenceli al��t�rma alternati�eri bulabilmesi, 
� Internet ula��m� olan her yerden minticity�e ula�ma imkan� bulmas�,
� Ö�renci merkezli ve interaktif çal��malar yapabilmesi,
� Minticity�nin birden çok duyuya hitap etme özelli�i nedeniyle ö�renilenlerin kal�c� olmas�,
� Ö�rencinin Almanca korkusunu minticity�nin renkli dünyas�nda atabilmesi,
� Ö�retmenin haftal�k ders saati az dahi olsa minticity�nin duyusal etkinli�i sayesinde konular� 
   yo�un i�leyebilmesi ve buna ra�men h�zl� ilerleyebilmesidir.

Minticity konular� i�lenen müfredata uygun mudur?
Evet, sistem derslerde takip edilen müfredat ile de uyumludur. 

Program�n kullan�lma amac�
Ö�rencilere ders kitaplar� haricinde sene içinde i�lenecek konulara 
uygun olarak konular� farkl� bir yöntemle tekrar ettirmek. Program 
sayesinde ö�renciler çe�itli aktivitelerle, oyunlarla derste ö�rendikleri 
kelimeleri, cümle kal�plar�n� ve dil bilgisi konular�n� tekrar edebilecekler 
ve ayn� zamanda kelimelerin ve cümlelerin telauzlar�n� da tekrar 
edebilecekler.
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