Yeterlilik Tanımları A2 - allgemein

SLEST
Ulaşılması gereken dilsel yeterlilikler için
Standartlaştırılmış Model

Basamak 1 (A2)

Bu proje Avrupa Komisyonunun yardımı ile finanse edilmiştir. Bu yayının içeriğinden yazarlar sorumludur; Komisyon herhangi istismar amaçlı
kullanımın içeriğine karşı sorumluluğu kabul etmemektedir.
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Küresel Yeterlilik Tanımları
Konuşma

Kendini sık sık kelime bulmak için duraklasa da güncel durumlarda basit dilsel öğelerle ifade edebilir.
Kendini, kendi yaşam çevresinin günlük yansımaları (Örneğin: insanlar, yerleşim yerleri ve alanlar, iş tecrübeleri) hakkında
basit ifadelerle ve bazen kısa cümlelerle bir ölçüde düzgün ifade edebilir.
Đlgi alanları ve bildiği konular hakkında kendini kolayca çok sınırlı kelime dağarcığı ile basit yapılarla ifade edebilir.
Söylemek istediklerini ifadelerinde çoğu zaman açıklayabilir ve basit yapıları bir ölçüye kadar düzgün kullanabilir.
Genelde ifadelerini ana dili aksanı bariz olarak yansısa da anlaşılır şekilde telaffuz edebilir.
Basit cümlelerde cümle aksanını ve konuşma sedasını çoğu zaman yerinde kullanabilir ve uzun ifadeleri aralıklarla bölebilir.
“önce”, “o zaman, daha sonra”, sonra”, “ileri de, sonra”, “en sonunda, nihayetinde” gibi basit zarflarla bir olayı zamansal
sırayla haber verebilir.
Đfadeleri ve basit cümleleri “ve”, “ama” veya “çünkü” gibi basit bağlaçlarla birleştirebilir.
Almanca ve anadili konuşan konuşmacılar arasında geçen konuşmalarda bildiği konulardaki bilgileri, her iki dilde karşılıklı
olarak çok basit Almanca kelime ve cümleler kullanarak ve sık sık kelime arayarak, basit ifadelerle aktarabilir.
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Standart dil konuşulduğunda ve zaman zaman söylenenin tekrarını veya farklı şekilde ifade edilmesini rica etse de, bildiği
konularda basit bir iletişim kurabilir.
Bilmediği konulardaki konuşmalarda çoğu zaman zorluklar ve anlaşmazlıklar ortaya çıksa da günlük ihtiyaçları belirleyip
kısa ve basit cümlelerle ifade edebilir.
Öngörülebilir içerikli günlük olaylara basit dilsel ögelerle hakim olabilir ama,sınırlı kelime hazinesinden dolayı mesajını
oldukça sınırlamak zorundadır.
Yavaş ve açık ifadelerin kullanıldığı bilindik konularla ilgili konuşmalarda konuların değişimini takip edebilir,sorular
sorabilir veya sorulara cevap verebilir.
Anadil aksanı fark edilebilir olsa da ve nadir durumlarda muhatabından açıklamaya dönük sorular gelse de genel olarak
ifadelerini anlaşılır olarak telaffuz edebilir.
Cevap, soru, rica gibi ifadelerin vurgusunu birbirinden ayırt edilebilecek şekilde yapabilir.
Herhangi bir ifadenin tekrarını ve kodlamasını yapabilir ve yapılmasını rica edebilir.
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Yazma

Kişisel ilgi alanları ve bilinen konularda sınırlı bir kelime ve cümle dağarcığı ile basit ifadelerde bulunabilir.
“önce”, “o zaman, daha sonra”, sonra”, “ileri de, sonra”, “en sonunda, nihayetinde” gibi basit zarflarla bir olayı zamansal
sırayla yazarak gösterebilir.
Basit cümleler yazabilir ve bu cümleleri “und”,”aber” veya “weil” gibi basit bağlaçlarla birleştirebilir.
Önemli imla kurallarını bir ölçüde düzgün kullanabilir.
Çok bilinen durumlarda yeterli düzeydeki kelime hazinesiyle kısa, basit, oldukça resmi ve kalıp ifadelerle yazarak bilgi
verebilir.
Kendisiyle ilgili basit biçimlerdeki olay ve arzulara ilişkin ve sosyal ilişkilerde kullanılan kişisel kısa metinleri anlayabilir ve
basit dilsel öğelerle yazılı olarak cevap verebilir.

Sık kullanılan kelimelerle ilgili bazı önemli imla kurallarını, yazımdan kaynaklanan nadir hatalar oluşacak şekilde
kullanabilir.
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Dinleme

Standart dilde konuşulan basit cümleleri,sık kullanılan yapıları ve günlük hayattan (örneğin kişilere, aileye ait bilgiler,
alışveriş, yerel çevre,iş) önemli kelimeleri anlayabilir.
Standart dilde açık ve yavaş konuşulursa bildiği şeylerle alakalı konuları fark edebilir.
Evrensel kelimeler içeren bazı ifadeleri anlayabilir ve çok bildiği konularda açık konuşuluyorsa anlamını daha iyi
kavrayabilmek için kısa duraklamalar rica edebilir.
Günlük konulara ilişkin kısa ve basit mesajları tanımlayabilir. Kişisel ihtiyaçları için basit ve önemli bilgileri anlayabilir.
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Okuma

Günlük yaşam alanlarına ve ihtiyaçlarına ait genel ve basit mesajların temel anlamını kavrayabilir.

Bilindik konular hakkındaki basit ve tipik biçimlerdeki mesajları, eğer büyük oranda sık kullanılan kelime ve cümlelerden
oluşuyor veya bazı evrensel kelimeler içeriyorsa anlayabilir.

Daha uzun mesajların içinden kendisini ilgilendiren alanlardaki bazı bilgileri seçebilir.
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Ayrıntılı SLEST-Yeterlilik Tanımları1
KONU3MA

SLEST Yeterlilik tanımı

Örnekler

Basit ve kısa kişisel tecrübeler,
olaylar ve mesleğine ait kişisel
faaliyetleriyle ilgili bilgi aktarabilir.

Bilgi verme
Tavsiye
Haber
Mütalaa
Konuşma (iş yerinde)
Sunum
Kısa konuşma

Kendi tahsil safalarını önemli
aşamalarıyla birlikte anlatabilir.

Alman bir arkadaşınıza hobilerinizi
anlatın.

Kişisel alışkanıklarına ilişkin (örn. Boş
zaman) bilgi verebilir.

Alman iş vereninize,şimdiye kadar
hangi işlerle meşgul olduğunuzu
anlatın.

Bilgi verme
Tavsiye
Haber
Mütalaa
Biografi
Konuşma (iş yerinde)
Kısa konuşma

Eski ve yeni iş yerini ve yaptığı işi
tanıtabilir.

Mesleki olarak önemli bir olaydan (örn.
Iş yeri değişikliği) bahsedebilir.

1
2

Metin türleri

Alman bir tanıdığınıza kendi iş yeriniz
veya şu an yaptığınız iş hakkında
bilgi veriniz.

Kendini ve arkadaşlarını tanıtabilir.

Kendi iş alanından bildiği şeyleri
veya kişileri basit biçimde
tanıtabilir.

Sınav örnekleri2

Burada GER’ deki daha doğrusu PROFĐLE’deki Yeterlilikler kendi amacımız doğrultusunda değiştirilmiştir.
(*) bu sınav örneğinde somut materyal gereklidir.
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Güncel olaylara ilişkin kendi
düşüncelerini ifade edebilir.

Belli şeyleri sevmiyen veya yememesi
gereken bir müşteriye yemekler tavsiye
edebilir ve açıklama yapabilir.
Birilerinin belli bir kilisenin neden çok
hoşuna gittiğini açıklayabilir.

Bir menü yardımıyla işletmenizin özel
yemeklerini tavsiye ediniz.(*)
Bir turiste neden belli bir kiliseyi
özellikle beğendiğinizi açıklayınız.

Konuşma (iş yerinde)
Satış konuşması
Duyuru
Kısa sohbet

Belli bir turistik yer için düşüncelerini
açıklayabilir, başkalarına düşüncelerini
sorabilir.
Bir sonraki gün için faaliyet planını bir
meslektaşına açıklayabilir.
Planlar ve randuvülar hakkında
basit şekilde konuşabilir.

Bir sonraki turu bir turiste ayrıntılı
olarak açıklayabilir.
Bir gün için planlanan etkinlikleri bir
müsteriye açıklayabilir.

Bir meslektaşınıza bir gün sonrası iş
planınızın nasıl olacağını
söyleyiniz.(*)
Bir turist grubuna bir sonraki seyahat
için güzergahı açıklayınız.(*)

Danışmanlık
Haber
Mütalaa
Konuşma (iş yerinde)
Duyuru
Kısa sohbet

Bir müşteriye bir seminerin akışını
açıklayabilir.

Basit kelimelerle tahminlerini
açıklayabilir.

Bir müşteriye karşı düşündüklerini ve
trenlerin bir gün sonra neden
muhtemelen çalışmayacağını
açıklayabilir.
Bir müşteriye/ misafire niçin mutfak
çalışanlarının bugün yavaş çalıştığı
açılayabilir.
Bugün neden çok sayıda kişinin sarayı
gezmek istediğini açıklayabilir.

Demiryolları grevde. Misafirlerinize
seyehat için ne gibi sonuçlar doğurur.
.
Bugün milli bayram vebayram yerine
girişler serbest. Bunun bir müze
ziyareti için ne anlama geldiğini
anlatınız.

Bilgi sorma
Bilgi verme
Mütalaa
Konuşma (iş yerinde)
Kısa sohbet

Bir tur esnasında gidilen yere ne zaman
varılacağı konusunda bilgi verebilir.
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Bir sehir hakkında (saray, kale) tarihleri
verebilir.
Anlaşılır
olarak
sayısal
bilgiler Bir konuşma esnasında doğum tarihini
verebilir (örneğin, yıl, ay, gün tarihler, verebilir.
önemli sayılar).
Sorunsuz olarak firmanın telefon
numarasını kodlarıyla bir arkaşına
söyleyebilir.

Bu kilisenin yapısına ilişkin ayrıntıları
veriniz.(*)
Farklı yemeklerin fiyatlarını müşteriye
açıklayınız.(*)
Bir seyahatin sayısal değerlerini
müşteriye açıklayınız.(*)

Bilgi verme
Danışma
Mütalaa
Sipariş
Konuşma (iş yerinde)
Satış konuşması
Duyuru
Sunumlar
Gösteriler
Kısa sohbet

Bir seyahate ilişkin verileri müşteriye
söyleyebilir.

Toplum önünde provası yapılmış
ve kısa deyimlerle bir şeyleri
aktarabilir veya açıklayabilir.

Kendi mesleki alanından çok iyi
bildiği konularda temel bilgileri
basit kelimelerle kısaca sunabilir.

Bir gün içi tur bitiminde bir kaç veda
sözcüğü söyleyebilir.

Misafirlerinizle bir kaç samimi sözlerle
vedalaşınız.

Bir yemek veya içki alemi çerçevesinde Ev sahipliği yapan kişiye mükemmel
teşekkür konuşması yapabilir.
yemek hakkında teşekkürlerinizi
bildiriniz.
Bir grup içinde organizasyona ait
Turistlere kalkış saatinin ertelendiğini
söylemleri yapabilir (örn. Kalkış saati
söyleyiniz.(*)
ve bir sonraki durak hakkında).
Bir tur esnasında turistlere günün
akışını anlatabilir.

Turistlere kısaca bir günün akışının
nasıl olacağını açıklayınız.(*)

Bir müşteriye otelin en önemli
özelliklerini açıklayabilir.

Bir müşteriye otelinizin boş zaman
etkinliklerini açıklayınız.(*)
Misafirlere aşçı başının bugün özel
olarak ne hazırladığını söyleyiniz.(*)

Baş aşçının özel yemeklerini müşteriye
açıklayabilir.
Bir hairta ve broşür yardımıyla bir
müşteriye seyahat edilecek yeri
tanıtabilir.
Bir müşteriye herhangi bir şehirde gezip
görülmesi gereken yerleri önerebilir.

Duyuru
Anons
Konuşma (iş yerinde)
Gösteri

Duyuru
Anons

Turistlere seyahat edeceğiniz yer
hakkında bilgi veriniz.(*)

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework

9

Yeterlilik Tanımları A2 - allgemein

Bir şeyin nasıl yapıldığını basit
kelimlerle anlatabilir.

.u an bulunulan bir yerden sözleşilen
bir buluşma noktasına en kolay nasıl
varılacağını açıklayabilir.

Bir müşteriye otelden istasyona giden
yolu tarif ediniz.(*)

WİFİ’nin otelde nasıl çalıştığını
açıklayabilir.

Müşteriye belli bir makarna sosunun
hazırlanışını ve içindekileri
açıklayınız.(*)

Belli bir yemmeğin nasıl hazırlandığını
bir müşteriye anlatabilir.
Bir müşteriye bulunduğu yerde gelecek
günler içinde neler yapabileceğini
açıklayabilir.

Mesleki ve bildiği alanlarda basit
tarz ve usülle bilgi alışverişinde
bulunabilir.

Seyahat yerine ilişkin sınırlı bilgi
alışverişinde bulunabilir.
Kendi bulunduğu yer hakkında bir
ziyaretçiye basit bilgiler verebilir ve
sorularını cevaplandırabilir.
Bir müşteriye belli özel yemeklerin
nerede ve duruma göre nasıl
üretildiğini açıklayabilir.

Günlük hayatta özellikle miktara,
fiyata veya rendavu bilgilerine ilişkin
bilgilere dayalı sorular sorabilir ve
karşılıklı konuşma yapabilir.

Bir restorantta veya otelde ürünlere ve
fiyatlara ilişkin soruları
cevaplandırabilir.
Yemek ve içeceklere ilişkin siparişler
alabilir ve hesapla ilgili istekleri
cevaplandırabilir.

Danışma
Duyuru
Bilgi edinme konuşması
Hizmet talimatnamesi

Misafirlere bir gün sonra hangi
etkinliğe katılabileceklerini
açıklayınız.(*)

Yabancı bir meslektaşınızla her
ikinizin de kısa zaman önce ziayret
ettiğiniz bir ülke hakkında konuşunuz.
Bir misafirin şehrinizdeki özellikle
ilginç yerlere ilişkin sorularını
cevaplandırınız.

Bir müşterinin bazı şarapların fiyatına
ilişkin sorularını cevaplandırınız.(*)
Bir sonra yapılacak olan turun
akışında herhangi bir değişikliğin
olmadığını bir müşteriye teyit
ediniz.(*)

Iptal
Danışma
Vazife
Soru sorma
Öğüt verme
Mütalaa
Davet
Konuşma (iş yeri)
Reportaj
Bildiri
Kısa sohbet
Iptal
Danışma
Vazife
Bilgi edinme
Konuşma (iş yeri)
Bildiri

Bazı terminlerin aynı kalıp
kalmayacağına ilişkin soruları
cevaplandırabilir.
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???????

Sorulması üzerine basit kelimelerle
eğitimi ve şimdiki işini tanımlayabilir.

Bir yabancı tanıdığınıza nerede ve
nasıl çalıştığınızı açıklayınız.

Bir müşterinin memleketi hakkında ki
ifadelerine tepki verebilir ve kendisi
ülkesi hakkında bilgi verebilir.

Bir müşterinin doğduğunuz şehir ve
ailenize ilişkin sorularına cevap
veriniz.

Bir konuşma esnasında kişisel bilgileri
verebilir ve diğerbuna bağlı bilgileri de
verebilir

Kısa ve basit bir telefon çağrısının
önemli yerlerini anlayabilir ve
uygun cevapları verebilir.

Iş yerinde randevu değişikliği bildirilen
bir telefon görüşmesine karşılık
verebilir.
Telefonla arayan birine meslektaşının
iki sat içinde geri döneceğini
söyleyebilir.

Telefon açan Alman birine
meslektaşınızın şu an yerinde
olmadığını ancak bir kaç saat sonra
geleceğini söyleyiniz.

Iptal
Sorgulama
Bilgi
Mütalaa
Onay
Konuşma (iş yeri)
Duyuru
Kısa sohbet

İptal
Soruşturma
Emir
Bilgi alma
Teyit
Bildiri

Telefonla bir rezervasyonu kabul et.

Telefonla bir masa rezervasyonunu
alabilir.

Günlük yaşama dair farklı
ortamlarda basit biçimde
selamlama, hitap etme, rica , özür
beyan etme ve teşekkür gibi
ifadeleri beyan edebilir.

Restoranta belli isteklere kibarca
karşılık verebilir. (örneğin, ikinci bir
şarap şisesinden sonra).

Bir müşterinin ricaalrına kibarca
cevap veriniz.

Belli bir şarap tüürnün bitmiş
olmasından dolayı özür dileyebilir.

Misafire ziyaretinden dolayı
tesşekkürlerinizi bildiriniz.

Bir müşterinin başarılı geçmiş bir
gününden dolayı teşekkür etmesine
uygun olarak karşılık verebilir.

Bugün otelinizin biraz gürültü
olmasından dolayı özür dileyiniz. ( ve
nedenini açıklayınız).

Iptal
Sorgulama
Bilgi alma
Teyit
Davet
Kısa sohbet
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Otelde bir müsteriye sorular söneltebilir
ve rahatsız etttiğinden dolayı özür
dileyebilir.

Misafirlerinizi selamlayınız ve ne arzu
ettiklerini sorunuz.

Bir müşteriyi karşılayabilir ve arzularını
ilişkin soru yöneltebilir.

Bildiği mesleki bir konuda basit
önerilerde bulunabilir, örneğin
onaylar ve reddetmeler veya
alternatif önerilerde bulunabilir.

Müşteri ile konuşmada günlük planla
ilgili bir öneri getirebilir.
Bir gruba öğle yemeğine başka bir
restoranta gitmeyi önerebilir.

Turistlere niçin günlük proğram
akışında değişiklik önerdiğinizi
açıklayınız.(*).
Müşterilere neden belli bir yemeği
önerebileceğinizi açıklayınız.

Iptal
Öğüt verme
Mütalaa
Konuşma (iş yeri)
Duyuru
Kısa sohbet

Kişilere bugün hangi etkinlikler
olduğunu ve hangi sırayla yapılması
öngörüldüğünü açıklayabilir.
Belli bir yemeği önerebilir.

Basit bir resmi konuşmada önemli
bilgileri anlayabilir ve kendisine
doğrudan bir şey sorulduğu zaman
bilgi verebilir.

Bir tur esnasında turun ne kadar
süreceğini söyleyebilir.

Bir turun süresi ve özelliğine ilişkin
soruları cevaplandırınız.(*)

Bir müşterinin ilgi duyduğu şeyi
anlayabilir ve herseyden önce ne arzu
ettiğini sorabilir.

Belli bir şarabın özelliği ve yöresine
illişkin bir müşteriye bilgi veriniz.(*)

Bilgi alma konuşması
Bilgilendirme konuşması
Mütalaa
Teyit
Konuşma (iş yeri
bildiri

Belli bir şarabın nerden geldiği
sorusuna açıklama getirebilir.
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Korku veya sevinç gibi duyguları
çok basit yoldan ifade edebilir ve
sorulduğu zaman cevap verebilir.

Bir müşteriye onu yeniden gördüğüne
sevindiğini söyleyebilir.
Bir müşterinin cömert bahşişine
teşekkür edebilir.
Grup üyelerine turun zevkli geçtiğini
söyleyebilir.

Günlük hayatta konuşmlara basit
yoldan fikirler hakkkındaki
ifadelere veya hoşlandığı ve
hoşlanmadığı şeylere tepki
gösterebilir.

Yemek hakkındaki bir düşünceye tepki
gösterebilir.
Bir müşterinin neden boş zaman
etkinliğine katılması gerektiğini
açıklayabilir.

Bir müşteriye kendisini tekrar
görmekten ne kadarmemnun
olduğunuzu söyleyiniz.
Bir turist grubuna güzel geçen
günden dolayı teşekkürlerinizi
bildiriniz.

Bir müşterinin yemeğe ilişkin
ifadelerine cevap veriniz.
Bir müşteriye, neden otelin boş
zaman etkinliklerine katılmassını
tavsiye ettiniz, söyleyiniz.

Iptal
Öğüt verme
Tartışma
Davet
Konuşma (iş yeri)
Kısa sohbet

Bilgi konuşması
Öğüt verme
Bilgilendirme
Konuşma (iş yeri)
Kısa sohbet

Iş yerinde hangi işleri severek yaptığını
ve özellikle hangi işi güzel yaptığını
söyleyebilir.

.
Günlük yaşamave mesleğine
ilişkin durumlarda muhatabından
anlamadığı şeyleri dönük tekrarını
ve açıklamasını rica edebilir.

Müşteriden bir sorunun örneklenerek
açıklamasını rica edebilir.
Bir turisten belli yerlere yapılan
ziyaretlerin yeniden yapılmasını rica
edebilir.

Turisten bugün ne yapmak istediğini
rica edeniz.
Müşteriden isteklerini doğru
anlamadığınız için tekrar etmesini
rica ediniz.

Sorusturma
Bilgi alma
Konuşma (iş yeri)
Kısa sohbet

Bir konuşmada muhatabından az önce
söyeldiğini tekrarlamasını rica edebilir.
Siparişlerini tekrar etmesini bir
müşteriden rica edebilir.
TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework
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Ayrıntıları basit şekilde sıralayarak
bir niyetini açıklayabilir.

Almanca beklenen ve basit
arzuları, talimatları veya talepleri
diğer kişilere türkçe olarak
aktarabilir.

Bir turun önemli duraklarını kronolojik
sırayla açıklayabilir.
Kayıt edilmiş bir seyehatin seyrini
müşteriye anlatabilir.

Bir gruba günün akışını açıklayınız.(*)

Haber verme
Hikaye

Müşteriye rezerve edilmiş bir
seyehatin ayrıntılarını açıklayınız.(*)

Bir tur esnasında bir turistin isteğini
garsona Türkçe olarak aktarabilir.

Bir yemek siparişinde türkçe bilmediği
için yardım ediniz.

Hastanede türkçe konuşan hemşirenin
talimatlarını yaralı müşteriye Almanca
olarak aktarabilir.

Bir turist ile doktor arasındaki
konuşmayı sağlayınız.(*)

Duyuru
Hitap
Emir
Bilgi edinme
Tanıtım
Mütalaa
Anons

Bir fuarda bayan meslektaşına alman
iş ortağının davetini türkçe olarak
akatarabilir.

Almaca liste biçimindeki
metinlerden bazı önemli bilgileri
veya bildiği konulardaki yazıları
diğer türkçe konuşan kişilere
aktarabilir.

Bir restorantta menüdeki önemli
kavramları seyat grubuna Almanca
olarak tercüme edebilir.
Seyahat tarifesinden önemli bilgileri
turiste Almanca tercüme edebilir.
Bir yolculukta“ yol kapalı, tali yol
...üzerinden“ gibi belli yönlendirme
yazılarını tur katılımcılarına Almanca
tercüme edebilir.

Yemek listesindeki çeşitli yemekleri
seyehat grubuna açıklayınız.(*)
Bir müşteriye belli bir demiryolu
bağlantısını açıklayınız.(*)
Müşterilere belli bir yazıyı tercüme
ediniz.(*)

Yazıt
Hizmet talimatnamesi
Formlar
Soru kağıtları
Duyuru
Plaket
Fiyat listesi
Broşür
Rehber
Levha
Menü
Liste
Hava durumu haritası
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Genel ilgi alanından veya mesleki
ilgi alanından açık yazılmış ve
resimlerle açıklanmış metinlerden
basit bilgileri diğer kimselere ana
hatlarıyla Almanca aktarabilir.

Türkçe bir gazeteden bir doğal afete
(örneğin, ne zaman? Nerede? Kim? )
haberine ilişkin ana bilgileri bir
müşteriye ana hatlarıyla Almanca
olarak akatarabilir.

Turiste bir gazete haberinin önemli
içeriklerini açıklayınız.(*)
Bir müşteriye bir önceki gün oynanan
spor oyunlarına ilişkin bilgi veriniz (*)

Spor konusuna ilişkin türkçe bir
gazeteden (mesela, yer, zaman ve
sonuç) bir müşteriye Almanca olarak
iletebilir.

Makale
Reklam broşürü
Resim altyazısı/-başlık
Formlar
Duyuru
Fiyat listesi
Ürün bilgisi
Broşür
Rehber
Levha
Gazete haberi

Türkçe bir televizyon proğramı
dergisinden basit bilgileri (mesela,
Müzik türü, internet) bir müşteriye
Almanca olarak iletebilir.
Almanca bir toplantıya ilişkin nottan
önemli bilgileri (mesela, Ne?
Kim?,Niçin?, Ne zaman? Nerede?) bir
meslektaşına Türkçe olarak aktarabilir.

Bildiği konularda Almanca yazılmış
basit metinlerden bazı önemli
bilgileri Türkçe oalrak diğer kişilere
aktarabilir.
Alman bir haber internette grubundaki
bir konsere ilişkin bilgiyi (mesela, Yer,
gün, ve saat) bir bayan meslektaşına
Türkçe olarak akatarabilir.

Iş arkadaşlarınıza ana hatalarıyla
Almanca metinde yazılı olanları
açıklayınız.(*)
Bir nbayan meslektaşınıza Almanca
internet sayfasındaki yazılı olanalrı
açıklayınız.(*)

Haber
Teyit
Sipariş
Mektup (kişisel)
Davet
Efsane
Not
Broşür

Almanca resmi bir yazının bölümlerini
bir meslektaşına Türkçe aktarabilir.
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Günlük hayattaki konulara ilişkin
alışılmış sözlü bilgileri, soruları
veya istekleri Almanca oalrak basit
bir şekilde dieğr kişilere aktarabilir.

Bir müşterinin yemek esnasındaki
isteklerini garsona türkçe olarak
özetleyebilir.

Turiste garsondan ne istediğini
sorunuz ve bunu garsona Türkçe
olarak açıklayınız.

Ortamın düzenine ilişkin talimatları
(mesela, aracı başka bir yere park
etmek) Alman bayan bir turiste basit
kelimelerle Almanca olarak aktarabilir.

Turistlere müze bekçisinin
kendilerinden ne istediğini
açıklayınız.(*)

.Bir kamu binasında kabule ilişkin
talimatları ( mesela, nerde beklenmesi
gerektiği) Alman bir misafire Almanca
olarak aktarabilir.

Türkçe veya alamnca sözlü
talimatların veya duyuruların bazı
bölümlerini Almanlara Almanca
oalrak aktarabilir.

İstasyonda Türkçe bir anonsun bazı
noktalarını (mesela, terinin gecikmesi)
birisine Almanca olarak aktarabilir.
Türkçe seyahat güzergahına ilişkin
(mesela, en kısa yol ve yol durum) bir
misafire Almanca olarak özetleyebilir.

Turistlere müzedeki anonsu
açıklayınız.(*)
Bir müşteriye bir broşürdeki Türkçe
verileri tercüme ediniz.(*)
Bir misafire bir meslektaşınızın türkçe
söylediklerini açıklayınız.(*)

Sorgulama
Bilgilendirme
Hitap
Bilgi edinme
Danışma
Mütalaa
Sipariş
Duyuru
Davet
Yönetim
Konuşma (iş yeri)
Kısa sohbet

Bildiri
Soru sorma
Bilgi danışma
Tanıtım
Anons
Bildiri
Haberler

Otobüs terminalinde Türkçe yapılan
duyuruya ilişkin önemli bilgileri
(mesela, kalkış saati, peron) bir alman
turiste Almanca olarak aktarabilir.
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Doğrudan veya güncel ilgiden
dolayı ilgi duyduğunuz Türkçe
yazıtların ve yazılı metinlerin
içerdikleri önemli bilgileri basit
kelimelerle Almanca olarak bir
yabancıya aktarabilir.

Boş zamanı değerlendirmeye ilişkin otel Bir müşteriye bu kabulde okuduğu bir
rezepsiyonundaki bir broşürden bazı
broşürün içeriğine ilişkin sorularını
bilgileri (mesela, bir spor türüne ait yer
cevaplandırınız.(*)
ve zaman bilgileri) bir yabancı misafire
basit şekilde Almanca oalrak verebilir.
Bir müşteriyerestorantaki yemeklerin
özelliğinin yakından tanıtıldığı türkçe
Yemek yerken menüdeki bazı özgün
bir metine ilişkin sorularını
yemekleri alamnca oalrak basit şekilde
cevaplayınız .(*)
açıklayabilir.
Güncel bir olaya ilişkin bir gazete
haberinin ana bilgilerini basit
sözcüklerle Almanca olarak iletebilir.

Türkçe resmi veya özel yazıların
önemli içeriklerini basit kelimelerle
aktarabilir.

Türkçe ve almanca konuşan
katılımcıların bulunduğu bir
toplumda belli bir konuya ilişkin
konuşulanların en önemli bilgilerini
doğrudan her iki dilde de anlamına
uygun olarak aktarabilir.

Alman bir stajerin resmi bir yazısının
konu ve nedenini Türkçe açıklayabilir.
E-maille iş yerinden yerindeki bir
siparişin önemli bölümlerini bir
meslektaşına Türkçe aktarabilir.

Almanca konuşan bir turistle türkçe
konuşan birinin sokaktaki
konuşmalarındaki soru ve cevapları
karşılıklı olarak aktarabilir.
Türkçe konuşan bir doktor ile bir hasta
misafirin arasındaki kişiye ve durumuna
yönelik önemli soruları ve cevapları
karşılıklı olarak aktarabilir.

Otelinzideki Alman stajere bir
mektubun içeriğini Almanca olarak
açıklayınız.(*)
Almanca E-mailin içeriğinin ne
olduğunu meslektaşınıza
açıklayınız.(*)

Bir turistle yerli arasındaki
konuşmaya aracılık yapınız.(*)
Bir turist ile yerli doktor arasındaki
konuşmaya aracılık yapınız.(*)

İlan
Yazıt
Seyahat tarifesi
Formlar
Not
Plaket
Yemek listesi
Broşür
Poster
Levha
Menü
Pano
Liste

İptal
Sorgulama
Sözleşme
Sipariş
Haber
Onay
Mektup (özel)
Davet
Formlar
Not
Hesap

Bilgi alma
Öğüt verme
;ikayet
Mütalaa
Sipariş
Davet
Konuşma (iş yeri)
Kısa sohbet
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Almanca ve türkçe konuşan kişiler
arasındaki basit konuşmaları ve
kişlere ait basit bilgileri (mesela,
memleketi, hobileri, eğitimi) her iki
dilde karşılıklı olarak anlamına
uygun aktarabilir.

Bir misafirle bir memur arasında geçen
ikametgah, meslek ve iş konusunda
basit soru ve cevapları karşılıklı olarak
her iki dilede aktarabilir.

Bir turistle bir yerli arasındaki farklı
yeme alışkanlıklarına ilişkin
konuşmalarda söylenenleri tercüme
ediniz.

Yabancı misafirle bir yerli arasındaki
aile, eğitim ve hobilere ilişkin yemekte
yapılan konuşmayı her iki dilde(Türkçe
– Almanca) karşılıklı olarak aktarabilir.

Bir turistle bir yerli arasındaki genel
konulara ilişkin sohbeti tercüme ediniz.

Danışma
Bilgilendirme
mütalaa
Sipariş
Davet
Konuşma (iş yeri)
Kısa sohbet
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YAZMA

Meslekiyle ilgili bildiği konuları
basit am anlaşılır olarak yazarak
tanımlayabilir.

Iyi bildiği bir anıtı tanıtabilir.
Kann einen Urlaubsort kurz beschreiben.
Bir otel odasının tefrişatını yazılı olarak
tanımlayabilir.

Turistlerle yapılan en son tur hakkında
Kişsel tecrübeler, olaylar ve kendi basit, hikaye eden bir metin yazabilir.

faaliyetleri hakkında basit ve kısa
yazılı açıklamalar yapabilir.

Güncel konular hakkında
yazabilir ve bu sırada basit bir
şekilde kendi fikirlerini ifade
edebilir.

Bir reklam broşürü için anahtar
kelimelrin yardımıyla yeni bir oteli
yazarak tanıtınız.
Anahtar kelimelrin yardımıyla bir
müşteri için otelinizin oda tefrişatını
yazılı olarak tarif ediniz.

Anahtar kelimelerle kısaca turistlerle
yapılan bir turu yazılı anlatınız.

Özel bir olayın ( örneğin, dini bir
bayramın) nasıl kutlandığını yazılı olarak
anlatabilir.

.ehrinizde yapılan önemli bir festivali
anahtar kelimlerle yazılı olarak
anlatınız.

Otelini tanımlayabilir ve otelin avantaj ve
dezavantajlarını yazılı olarak belirtebilir.

Anahtar kelimelerle kaldığınız bir oteli
tanıtınız ve avantaj ve
dezavantajlarını belirtiniz.

Hangi işin yapıldığı ve işin hoşa giden
yanını belirtebilir.
Kann beschreiben, was man an seinem
.u anki iş yerinde hoşuna gitmeyen
şeyleri yazılı olarak açıklayabilir.

Haber
Not

Haber
Mektup (özel)

Makale
Mektup (özel)

Anahtar kelimelerle şimdi çalıştığınız
işi ve avantaj ve dezavantajlarını
yazılı oalrak açıklayınız.
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Müşteriye kısa notlar yazıp verebilir.

Mesleki konularda önemli bilgiler
verebilir.

Bir meslektaşına Almanca notlar
yazabilir.

Anahtar kelimelerleyabancı bir
müşteri için kısa bir bildiri yazınız.

Not
List

Anahtar kelimlerle almanca konuşan
şefinize bir not yazınız.

Bir oturum için neler konuşulacağını not
edebilir.

Bildiği konularda kısa bilgileri not
edebilir ve not olarak verebilir.

Yabancı bir bayan meslektaşına yazılı
olarak nerde oturduğunu ve oraya nasıl
giildiğini açıklayabilir.
Bir meslektaşınabelli bir işin nasıl
yapılacağına ilişkinyazılı not bırakabilir.
Orada olmayan bir meslektaşı için bir
not kağıdında bilgiler iletebilir.

Çok basit kişisel mektuplar,
karpostallar ve E-mailler yazabilir
ve bunlarla mesleki bilgileri
paylaşabilir.

Anahtar kelimelerin yardımı ile
Almanca konuşan bir meslektaşınıza
belli şeyleri rica ettiğiniz bir not
yazınız.
Anahtar kelimelerin yardı ile Alman
bir bayan meslektaşınıza bir
duyuruyu yazılı olarak iletiniz.

Bir otelden E- maille belli bilgiler rica
edebilir.
Bir meslektaşına kısa bir mektupla bir
yardımından dolayı teşekkür edebilir.

Yabancı bir otele anahtar kelimeler
yardımıylabir E-mail yazınız ve
mailde otellin özellikelrine ilişkin
ayrıntılı bilgi isteyiniz.

Bir meslektaşına mesleğindeki
yeniliklerle ilgili olarak basit bir E-mail
gönderebilir.

Alman bir meslektaşınıza anahtar
kelimeler yardımıyla bir mail yazınız
ve onu belli yenilikler hakkında
bilgilendiriniz.

Iptal
Sorgulama
Emir
Onay
Sipariş
Formlar
Duyuru

Iptal
Sorgulama
Onay
Mektup (özel)
Davet
Bildiri
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Resmi yazılarda selamlama,
hitap, rica ve teşekkür gibi
deyimleri kullanabilir.

Yazılı bir sorguda uygun hitap ve
selamlama kalıplarını yerli yerin sıra
kullanabilir.
İş yerinde basit bir bilgi içerikli
mektubunu derleyebilir.
Resmi bir mesele ile ilgili bir davete
karşılık verebilir ve özür beyan edebilir.

Belli bir seyehat hakkında bilgi verebilir.

Kelimeler ve örneklerle bildiği
alana ilişkin bilgileri not edebilir.

Gelen bir mektuba şablona göre cevap
yazısı yazabilir.

Resmi bir mektupta hangi selamlama
ve hitap şekillerinin kullanıldığını
yazınız.
Anahtar kelimeler yardımıyla bir
davet için bir emktup yazarak
teşekkür ediniz.

Anahtar kelimeler yardımıylabir turu
kısaca tanımlayınız.
Anahtar kelimeler yardımıyla tablo
tarzında bir özgeçmiş yazınız.

İptal
Sorgu
Sözleşme
Emir
Onay
Sipariş
Davet
Formlar
Duyuru

Sorgu
Sipariş
Biyografi
Özgeçmiş
Duyuru

.ablon yardımıyla öz geçmişini tablo
olarak yazabilir.

Planları ve ödevleri basit şekilde
kısaca not yazıya dökebilir.

Bir konuşmadan sonra iş planını
arkadaşı için bir gün sonrası için not
edebilir.

Anahtar kelimeler yardımıyla bir
Alman meslektaşınıza ilerki günlerde
neleri halletmeniz gerektiğini yazınız.

Bir şehre yapılan ziyaretle ilgili olarak ne
ne yapılmak istendiği konusunda yazılı
bilgi alabilir.

Anahtar kelimelerin yardımıyla Alman
bayan meslektaşınıza onun
memleketini ziyaret ettiğinizde neler
yapmak istediğinizi yazınız.

Sorgu
Not
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Mesleki deneyimleri, olaylar ve
kendi faaliyeti hakkında kısa ve
basit açıklamalar yapabilir.

Geçen haftaya ilişkin basit bir hikaye
metni yazabilir.

Anahtar kelimeler yardımıyla Alman
şefinize geçen haftaya ilişkin kısa bir
iş mektubu yazınız.

Haber
Mektup (özel)
Hikaye

Turistlerle yapılan bir seyehati basit
cümlelerle yazabilir (mesela, ne, nerede , Anahtar kelimeler yardımıyla alman
ne zaman yapıldı)
misafirlere herhangi bir bayramın
Herhangi bir olayın merasimin nasıl
seyrini yazınız.
yapıldığını ( dini bir bayram mesela)
yazabilir.
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DİNLEME
(Ders ve sınav kesinlikle dialog konuşmalara bağlı olarak yapılmalı; sınav konusu buna uygun düzenlenmelidir.„örnek sınav“
sütununda bundan „konuşma konuları“ olarak bahsediliyor)

.

Sözlü fiyat verilerini anlayabilir.

Bir hesabı kesebilir.

Bildiği konularda basit ve somut
bilgiler ve sayısal verileri
anlayabilir.

Garson oalrak müşterilerin standart
siparişlerini anlayabilir.

Bir sipariş / başvuruyu vs. alabilir.

Bir seyehat acentasında görevli olarak bir
müşterini belli bir zamanda yapılacak
olan seyehate ilişkin sorularını anlayabili.r

Arzu edilen tura ilişkin müşteriyle bir
konuşma yapabilir.

Güncel yaşama ilişkin konularda
basit tatlimatları anlayabilir.

Bir otel çalışanı olarak bir müşterinin açık
ve basit bir şekilde ifade ettiği dileklerini
anlayabilir.
Herhangi bir durumda ne yapılması
gerektiğini anlayabilir.

bir otel rezervasyonu yapınız.

Iptal
Sorgu
Bilgilendirme
Hitap
Emir
Bilgi edinme
Danışmanlık
Sipariş
Davet
Yönetim/işletme
Duyuru
Ürün bilgisi
Program (ziyaret programı,..)

Emir
Sipariş

bir misafirin/ turistin isteklerini yerine
getiriniz.
bir müşterinin/misafirin sorunlarını
dinleyiniz.

Misafirin restorantta istediği şeyleri
anlayabilir.
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Bulunduğu yerdeki konuşmaların
konusunun eğer konuşma yavaş
yapılıyrsa ve açık ve standart dil
kullanılıyorsa farkındadır.

Turistleri dinlediğinde konuşmalardaki
bilgileri anlayabilir.
Misafirler / tur katılımcıları arasındaki
konuşmlara kulak misafiri olduğunda
hangi konuda konuşulduğunu anlar.

iki Alman turist arsındaki konuşmayı
dinle ve konuşmanın içeriğini kısaca
açıklayınız.
bir konuşmayı dinle ve konuşmada
geçen tarihleri ve zaman süreçlerini
anlatınız.

Bilgi sorma
Öğüt verme
mütalaa
tartışma
konuşma (iş yerinde)
Kısa sohbet

Firmadaki bir konuşmada dinleyici olarak
bir emrin tarihleri ve süreleri konusunu
anlayabilir.

Bildiği konulara ilişkin önemli
olayları eğer görsel ve/veya
mimiklerle destekleniyorsa
anlayabilir

Basit ve günlük hayata ilişkin bir
eylemin hikayesini ana hatlarıyla
takip edebilir.

Bir seyehat acentası broşüründe verilen
basit bilgileri anlayabilir.

oteldeki bir müşterinin sorularını
anlayınız.

Bir müşterinin yazılı mevcut
rezervasyonuna ilişkin açıklamarına göre
ne istediğini anlar.

seyehat acentasındaki bir müşterinin
broşüre ilişkin sorularını anlayabilir.

Bir seyehat raporundaki yazılanlardan
seyehatın nereye yapıldığını anlayabilir.

müşterinin veya misafirin kısa
seyehat raporunu anlayabilir.

Dinleyic olarak ana hatlarıyla hikayenin
nerede geçtiğini ve ne olduğunu
anlayabilir.

herhangi bir yemekle alakalı bir
misafirin düşüncelerini anlayabilir.

Duyuru
Konuşma/hitap
Görüş açıklama
Özet

Haber
Idari duyuru

Bir misafir veya müşterinin anlattığı basit
bir hikayenin bölümlerini anlayabilir.
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OKUMA
(Sınavda ve derste kesinlikle diğer etkinliklerle yazma ve konuşma gibi birlikte değerlendirilmelidir. )

Günlük yaşama ait basit
metinlerinde özgün, beklenilen
bilgileri seçebilir ve anlayabilir.

Bilindik konulara ilişkin liste
çeşidi metinlerdeki özgün bilgileri
tespit edebilir ve aranan bilgileri
çıkarabilir.

Resimli, sözlü diğer bilgilerle
oluşturulmuş metinlerdeki ana
bilgileri anlayabilir.
Yoğunlukla isim sayı, başlıklar ve
resimlerle oluşturulmuş kısa
gazete haberlerinden önemli
bilgileri çıkarabilir.

Bir broşürde kendi mesleki faaliyetlerine
ilişkin tekliflerin ilgilenmeye değer olup
olmadığını belirleyebilir.

Ödev kağıdında verilen metindeki
bilgileri arayınız vesoruları
uygunşekilde cevaplayınız. (*)

Ilan
Yazıt
Rapor
Efsane
Not
Broşür

Ödev kağıdındaki metinde verilen
bilgileri arayanız ve sorulara uygun
cevapları veriniz.(*)

Liste
Zaman tablosu

Ödev kağıdındaki metinde verilen
bilgileri arayınız ve sorulara uygun
cevaplar veriniz.(*)

Ilanlar
Makale
Rapor
Broşür
Menü

. Ödev kağıdındaki metinde verilen
bilgileri arayınız ve sorulara uygun
cevaplar veriniz.(*)

Makele
Rapor
Duyuru
Manşetler
Gazete haberi

Bilgi içerikli broşürdeki ayrıntıları fark
edebilir.

Bir broşürde belli bir hizmet sunumunu
veya diğer bilgileri bulabilir.
Belli bir seyahat merkezine ilişkin
seyahat programından daha fazla
yolculuk imkanını çıakrabilir.

Tablo veya logo yardımıyla da broşürdeki
konulara tespit edebilir.
Bir bilgilendirme yazındaki temel bilgileri
anlayabilir.
Bir kazanın ne, ne zaman, nerede
olduğunu gazeteden öğrenebilir.
Bir otel açılışı hakkındaki önemli bilgileri
haberlerden öğrenebilir.

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework

25

Yeterlilik Tanımları A2 - allgemein

Kısa ve basit oluşturulmuş
hikayelerde içeriği önemli ölçüde
anlayabilir.

Basit mektuplardaki vb. Önemli
bilgileri çıkarabilir.

Eğer aşama aşama oluşturulmuş
ve resimlerle destekleniş ise
basit yönlendirmeleri anlayabilir.

Raporlar veya basit
Bildik konulara ilişkin kısa
evrakları anlayabilir.

Bir geziyle ilgili yaşantıların kısa
hikayesindeki en önemli olayları
anlayabilir.
Kısa bir yazıdaki herhangi bir yerin/
ülkenin başlıca cazibe merkezlerinin
neler olduğunu anlayabilir.
Iş yerinde basit veriler içeren bir yol
bilgisini analayabilir.,

Genel hatlarıyla bir metnin içeriğini
anlatınız.(*)
Ödev kağıdındaki metinde verilen
bilgileri arayınız ve sorulara uygun
cevaplar veriniz.(*)

Metnin önemli bililerini açıklayınız.(*)

Iptal
Sorgulama
Bildiri
Onay
Davet
Formlar
Teklif
Hesap

Metinde sizden ne isteniliyorsa(yani
okuyucudan) açıklayınız.(*)

Etiket
Formlar
Not
Levha

Ödev kağıdındaki metinde verilen
bilgileri arayınız ve sorulara uygun
cevaplar veriniz. (*)

Makale
Rapor
Söyleşi

Bir otel rezervasyonu teyidi olan bir Emaili anlayabilir.

Bir kitaptaki iş görevlerini ve talimatları
kendi başına yürütebilmek için
anlayabilir.

Anlatı
Kısa biyografya

Günün akışına ilişkin basit klavuzlara
uyabilir.
Bir iş arkadaşıyla işin akışında neyin
önemli olduğuna ilişkin yapılan konuşma
hakkındaki raporu anlayabilir.
Randevulerde özellikle nelerin önemli
olduğun evraklardan anlayabilir.
Grup seyehatlerin programlarındaki
seyehat istasyonlarını, görülmeye değer
yerlerive çerçeve programı anlayabilir.
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Gazetedeki kısa ve basit
biçimlendirilmiş az kısaltmalı
ilanlardaki önemli bilgileri
anlayabilir.

Yogunluklu olarak isimler,
sayılar, başlıklar ve resimlerle
oluşturulmuş kısa gazete
haberlerinden önemli bilgileri
çıkarabilir.

Kısa ve basit yapılandırılmış
hikayelerdeki önemli içeriği
anlayabilir.

Ilanlardan bir otelin fiyatını, büyüklüğünü
ve oda sayısını anlayabilir.

Ödev kağıdındaki metinde verilen
bilgileri arayınız ve sorulara uygun
cevaplar veriniz.(*)

Duyuru
Ilan
Bekanntmachung

Iş ilanlarını mesleğine ilişkin sunular olup
olmadığına ilşkin inceleyebilir

Birini ilgilendiren bir olaydan sonra
gazetedeki verileri anlayabilir.

Ödev kağıdındaki metinde verilen
bilgileri arayınız ve sorulara uygun
cevaplar veriniz.(*)

Makale
Rapor
Kısa biyografya
Bildiri
Manşetler
Gazete haberi

Kısaca (duruma göre bir çalışma
dosyasındaki bilgilerin yardımıyla)
metnin içeriğindeki en önemli ip
uçlarını veriniz. (*)

Kompozisyon
Biyografi
Anlatı
Kısa biyografya

Bir kazadan sonra gazeteden neyin,
nerede, ne zaman olduğunu anlayabilir.
Bir otelin açılışına ilişkin en önemli
bilgileri haberlerden öğrenebilir.

Kısa bir hikayedeki önemli olayları
anlayabilir.
Kısa bir hikayedeki en önemli olayları
anlayabilir.
Geleneksel bir bayrama ilişkin
kısa bir hikayedeki en önemli bilgileri
anlayabilir.
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