Yoğun temel (Grundstufe) ve geliştirme
(Aufbaustufe) sınıfı
A1, A2, B1
Kurs, hiç önbilgisi olmayan ya da biraz önbilgisi olan
kursiyerlere göre ayarlanır. Konuşmaya dayalı ve
değişik araçlarla çalışılır. Geliştirme sınıfındaki Uyum
Kursu, bilgisayar kursu yanısıra, politika, tarih ve
kültürün temel bilgilerini de içerir.
Grupların büyüklüğü: 15 - 22 kişi
Mezuniyet: Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi
(GERR)'in Almanca Sertifikası (Zertifikat Deutsch =
Stufe B 1) B 1 Basamağı, 130,- €
Gündüz kursu: ( haftalık 25 saat)
•
Toplam süresi: 6,5 ay = 660 saat
Ücreti:
2211,- € (= aylık 335,- €)
Akşam kursu: (haftalık 12 saat)
•
Her kurs döneminin süresi: 13 ay = 660 saat
•
Ücreti:
2275,- € Temel/Geliştirme sınıf (175 €/aylık)

Yoğun orta sınıf (Mittelstufe) I –
III(DSH), B2-1, B2-2, C1
Kurs, iyi temel bilgisi (en az 500 ders saati) olan
kursiyerlere göre ayarlanır. Kurs, en önemli gramatik
konularını sistemli biçimde tekrarlar, derinleştirir ve
genişletir; dinleyerek ve okuyarak
anlama tekniklerini ve bütünsel cümle kuruluşlarının
kullanımını gösterir, sözlüksel araçların
kullanımı aracılığıyla yazılı ve sözlü ifadeyi sistemli
olarak geliştirmeyi dener.
Grupların büyüklüğü: 10 - 16 kişi
Mezuniyet: Mezuniyet sertifikası, Diller için Avrupa
Ortak Referans Çerçevesi'nin C 1 Seviyesi (Niveau C
1)'ne denktir ve Yüksek Okula Giriş için Almanca Dil
Sınavı (DSH)'ya ya da Yabancı Dil olarak Almanca
(Test DAF) sınavına girme olanağı sağlar.
Bu sınavlar, Almanya´da bir üniversite öğrenimi için
şarttır.
Gündüz kursu (haftalık 25 saat)
•
Toplam süre: yaklaşık 6 ay = 600 ders saati
•
Her kurs dönemi süresi: yaklaşık 2 ay = 200 saat
•
Ücret:
2130,- € 6 ay için (= 355,- €/aylık)
Akşam kursu (haftalık 12 saat)
• Toplam süre: yaklaşık 9 ay
Ücret: 1710,- € 9 ay için (= 190,- €/aylık)
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Tarihler
Temel sınıf (Grundstufe) ve geliştirme sınıfı (Aufbaustufe)
Gündüz kursu: 6,5 ay
Akşam kursu: 6 ay
İstek üzerine daha kısa bir kurs süresi kararlaştırılabilir.
2016
18.01.2016
14.03.2016
09.05.2016

2016
30.06.2016
29.08.2016
17.10.2016

Orta sınıf
Gündüz kursu: 6 ay - Akşam kursu: 9 ay
İstek üzerine daha kısa bir kurs süresi kararlaştırılabilir.
Sadakat ödülü: Daha önce ziyaret edilen 400 saatlik kurs
sonunda orta seviye kursu (Mittelstufenkurs), temel ve
üst derece kursu ücretiyle ziyaret edilebilir.
2016
2016
2016 - Akşam kursu
03.02.2016
01.08.2016
11.01.2016
04.04.2016
26.09.2016
11.04.2016
06.06.2016
24.11.2016
12.09.2016

Organizasyon
Kayıt: Kişisel, E-Posta (E-Mail) Kalacak yer: İstek üzerine, biz
veya mektup yoluyla
size oda aranmasında veya
yanında
kalınacak
aile
bulunmasında
yardımcı
oluyoruz.
Önödeme:3 aylik kurs icin.
Vize: Vize için bizden bir kayak
onay belgesi alıyorsunuz.
Vize alinamazsa 60 € kayit
iptal ücreti alinir.

Sınıflandırma:
Bütün
kursiyerler, kurs başlamadan
sınava girer, sınıflandırılır ve
danışmanlık hizmeti alır. Sınav
ve danışmanlık ücretsizdir.

Ücret: Kurs ücreti, her kurs
bölümü için peşin olarak direk
büroda veya ücretsiz havale
yoluyla hesabımıza ödenmek
zorundadır.
Kurs
ücreti
ödenmeden
,
kurs
yeri
rezervasyonu hakkı yoktur.

Çıkış (Kayıt sildirme): Kurstan
ayrılmak, her kurs bölümü (100
saat) bitimine 4 hafta kala
mümkündür.

Kursa katılım sınırı: Kurslar,
kurs başlangıcından bir hafta
önceye kadar yeterli kursiyer
Özel
ders,
her
kurs kayıt
sayısına
ulaşılmışsa
aşamasında
istem üzerine yapılabilir.
Bu
mümkün
mümkündür. Kurs ücreti, her olmamışsa, kurs iptal edilebilir.
ders saati için 38.- Euro'dur.

henke schulungen'de öğrenim: Biz kamu
yararına olan bir lisan okuluyuz. Bizim uluslararası
kitlemizi yaklaşık 50 değişik ulustan kursiyerler
oluşturmaktadır.
henke
schulungen'in
kursları,
dostane ve güven ortamı içerisinde,
yoğun , kişisel ilk
danışmanlık
ve
sınıflandırma,
özellikle
hedefe
yönelik
ve
yapılandırılmış tutumla kendisini
göstermektedir.
Biz,
AWO Simone Henke,
kuruluşunun
eğitimli
sosyal
müdür
danışmanları
aracılığıyla,
kursiyerlerin danışmanlık
ve yönetsel hizmetlerini gerekli durumda
anadillerinde de sunmaktayız. Bizim öğretmenlerimiz “Yabancı Dil olarak Almanca” bölümünde özel
eğitilmiş ve düzenli olarak bilgilerini
geliştirip-genişleten
kişilerdir.
henke
schulungen'in sınıfları Stuttgart`ın tam ortasında
bulunmaktadır ve böylece kamu ulaşım araçlarıyla en iyi bağlantıya sahiptir.
Stuttgart'ın bütün altı
metro hattı okulumuzun
hemen
yakınında
durmaktadır.
Sayısız
tramvay ve otobüs
duraklarıda
okulumuzun
çok
yakınında
henke schulungen'deki
bulunmaktadır.
günlük hayat

Almanca
Dünya'da yaklaşık 120 milyon insan Almanca'yı
ana dili olarak konuşmaktadır. Yaklaşık 9 milyon
kişi Almanca'yı ikinci dil olarak öğrenmişlerdir.
Almanca, Almanya, Avusturya, Lichtenstein,
İsviçre, Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Vatikan
(İsviçre Koruma Birliği)'da resmi yazışma dilidir.

Almanca hiçte öyle zor değil!

Almanya

Stuttgart

Almanya, Orta Avrupa'dadır ve
Danimarka, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre,
Fransa, Lüksemburg, Belçika ve
Alman Bayrağı Hollanda ile ortak sınırları
bulunmaktadır.
Almanya´nın Federal Başkenti Berlin'dir. Almanya,
82 milyonun üzerindeki nüfusuyla, Avrupa'nın en
fazla nüfusa sahip devletlerinden biridir ve bu
arada Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve G
8 üyesidir.
Ayrıca, Almanya ileri gelen
ekonomik bir ulus (G 8) ve dünya çapında
ihracaatta öncüdür. Siemens (Dünya
çapında yaklaşık 460.000 çalışanıyla) ve
Volkswagen gibi firmalar,
Einstein ve
Goethe'nin
Anayurdu'dan
gelmektedir.
Yurtdışında
üniversite
öğrenimi gören dünyadaki
yaklaşık her on öğrenciden
birisi, tercihini Alman yüksek
biri
için
Almanya'nın simgesi okullarından
kullanmaktadır. Almanya,
Brandenburger Tor
yüksek bir eğitim standartına sahiptir ve bu durum
dünya ekonomisine geçişte bir basamak
oluşturmaktadır. Doğa olarakta Almanya, Kuzey
Denizi'nden güneydeki Alpler'e kadar pek çok
güzelliğe sahiptir.

Stuttgart, Almanya'nın güneyinde,
Baden-Württemberg'in kalbinde,
yak-laşık 600 bin nüfusu olan bir kenttir.
Kent, IBM, Porsche ve DaimlerChrysler
gibi yüksek teknoloji işletmeleriyle
tanınıyor. Stuttgart Bölgesi, Almanya
çapında bilimsel, akademik ve
Stuttgart'ın
araştırmacı kurumlara en yüksek
arması
yoğunlukta sahip
bölgelerden biridir. Almanya'nın hiçbir yerinde, özellikle
de bilişim ve teknik alanlarda, buradakinden daha fazla
patent
kaydı
yapılmamaktadır.
Almanya'da araştırma ve geliştirme
harcamalarının tamamının % 11'den
daha fazlası burada yapılmaktadır.
İki üniversitenin yanısıra, Stuttgart´ta
sayısız yüksek okul ve diğer eğitim
kurumları
gibi,
Fraunhofer
Kurumu'nun
da
altı
enstitüsü
bulunmaktadır.
Baden-Württemberg'in Başkenti´nde
kültür de eksik değildir. Tarihi
saraylar, tiyatrolar, müzeler ve
devasa parklar, Almanya'nın en uzun
yaya bölgelerinden birinin bulunduğu
şehir merkezini zenginleştirmektedir.
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Stuttgart' ta
Almanca öğrenimi

Televizyon kulesi
Stuttgart'ın simgesi

Kurs programı
Avrupa'daki
Almanya

Almanya (gri) ve
Baden-Württemberg
(kırmızı) içindeki
Stuttgart
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