Entegrasyon Kursları
Almanca öğrenin – olanaklarınızı geliştirin

Ücretsiz danişma ve lisan değerlendirmesi
Almanya içi tüm yaklaşık 60 Berlitz okullarimizda.

Uyum Kursları

Yabancı diller hakkında
bilgisi olmayan, kendi dili
hakkında da bir şey bilmez.
Johann Wolfgang von Goethe

Almanya’da kalıcı bir hayat sürdürmek isteyen herkes Alman
dilini ve yaşam koşullarını tanımalıdır. Sertifikalı bir eğitim
kurumu olarak bu alanda geniş bir tecrübeye sahip olan Berlitz,
rahat bir ortamda çeşitli uluslardan oluşan gruplarla, katılımcıları
öğrenmeye teşvik ediyor. Kurslarda Berlitz’in deneyimli metoduyla konuşma
yetisini geliştirmek her zaman önceliklidir.

Gençlik Uyum Kursu
700 ders saati

Temel Kurs

Tekamül Kursu

Yönlendirme Kursu

A1 - A2
Ara test A2

B1
Yeterlilik Derecesi: Göçmenler için Almanca testi
(A2 - B1)

Yeterlilik Derecesi:
Federal test
„Almanya‘da Yaşam“

100 ders saatlik 3 modül

100 ders saatlik 3 modül

100 ders saatlik 1 modül

Seminer içerikleri
• İletişim yeteneğini geliştirmek ve güçlendirmek
• Günlük hayatta sürekli kullanılan sözcük ve terimler
• Cümle yapısı
• Sohbet etmek
• Güncel hayata hazırlayan rol oyunları

Hedef grubu
• Göçmenler
• Avrupa Birliği vatandaşları
• Göçmen kökenli Alman vatandaşları
• Doğu Avrupa’dan gelen Alman kökenli göçmenler

Ön koşullar
• Seviye tespiti BAMF (Federal Göçmenler ve
Mülteciler Dairesi) kriterlerine göre sözlü
ve yazılı olarak yapılmaktadır
• Yabancılar Dairesi’nden, İş Merkezi‘nden, Federal
Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nden onay belgesi,
- veya muhacirler için: Muhacirler Federal Dairesi

Bitirme

• DTZ sınavı (TELC)
• Yönelim kursu sınavı (BAMF)

Ders modeli
• En fazla 25 katılımcı ile grup dersleri

Süre

Kurs ücretleri

•G
 enel Uyum Kursları için yaklaşık 6 ay
tam gün (700 ders saati)
•Ö
 zel Uyum Kursları için yaklaşık 9 ay tam
gün (1000 ders saati)

• Jobcenter tarafından mecbur tutulduğunuz
durumda kurs ücretsizdir
• ALG II (İşsizlik Parası II) aldığınız durumda ücretsiz
katılım olanaklıdır
• Yabancılar Dairesi’nden onay belgesine sahip olanlar
ya da mecbur tutulanlar her ders saati için 1,95 Euro öder
• Şahsı adına ödeyenler her ders saati için 3,90 Euro öder

Danışmanlık, seviye tespiti ve kayıt
•S
 eviye tespiti için randevular:
Telefon veya e-mail yoluyla

Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi,
kursları destekler ve karşılar.

Kurs yeri
Tüm yabanci dil kurslarimiz
Berlitz okullarimizda
düzenlenmektedir.

Uyum Kursları
Berlitz Dil Seviyeleri ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)
Çok dilliliğin geliştirilmesi, öğrenim amacı ve dil seviyelerinin tanıtımı, Avrupa Konseyi´nin dil politikasının temel bir
unsurudur. Bundan dolayı “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Öğrenme, öğretme ve karar verme“ sistemi
yaratıldı. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, altı seviye düzeyiyle dil öğrenimini ve dil yeterliliğinin değerlendirmesini daha net yapıp karşılaştırılmaya kolaylık sağlıyor. Aşağıda 10 bölüme ayrılmış Berlitz dil seviyelerinin
karşılığını bulmaktasınız.

Berlitz Seviye 1 / CEF A 1

Berlitz Seviye 6 / CEF B 1.2

Dil bilginiz, basit güncel durumlarda temel soru
ve cevaplarla anlaşmak için yeterli.

İlerlemiş yabancı dil bilginiz birçok iş ya da
özel durumlarda sorunsuz bir şekilde iletişimde
olmanızı olanaklı kılıyor. Bunu yaparken değişik
ifade tarzlarını kullanabiliyorsunuz.

Berlitz Seviye 2 / CEF A 2.1
Toplumsal ve iş alanlarında dil konusunda temel
bilgilere sahipsiniz ve en az bir zamanda basit
sohbetler yapabiliyorsunuz.

Berlitz Seviye 3 / CEF A 2.2
Tanıdığınız konular hakkında yapılan bir sohbetin
genel anlamını takip edebiliyorsunuz. Bir sohbeti
başlatabiliyor, devam ettirebiliyor ve bitirebiliyor,
sohbet boyunca bir takım konulara değinebiliyorsunuz.

Berlitz Seviye 4 / CEF A 2.3
Belli bir durumda tanınan konularla ilgili bilgileri
anlıyor ve başkalarıyla bir takım genel konular
hakkında sürekli sohbet edebiliyorsunuz.

Berlitz Seviye 5 / CEF B 1.1
Sohbetler edip derli toplu şekilde anlatıyor ya da
betimliyorsunuz. İş yerinde sorular sorup cevaplayabiliyorsunuz. Tüm genel ve karmaşık cümle
yapılarını anlıyorsunuz.

Berlitz Seviye 7 / CEF B 1.3
Görüş belirtip bir tartışma esnasında savunabiliyorsunuz. İş yerinizdeki zor durumlarla başa çıkabiliyorsunuz. Dili karmaşık alanlarda da kullanabiliyorsunuz.

Berlitz Seviye 8 / CEF B 2.1
Etkili biçimde ve doğru şekilde zor durumlarda
konuşup toplumsal ve iş çevresindeki sohbetlere
katılabiliyorsunuz. Talepler içeren konularda kendinizi nüanslı ifade edebiliyorsunuz.

Berlitz Seviye 9 / CEF B 2.2
Çok sayıda tanınan ve yeni konular hakkında konuşabiliyorsunuz. Detaylı anlatıp karışık konular
hakkında yapılan bir sohbete belli bir üslup vermek
için doğru ifadeler kullanıyorsunuz.

Berlitz Seviye 10 / CEF C 1/C 2
Kendinizi dilsel olarak olağanüstü yüksek bir seviyede
ifade edebiliyorsunuz, neredeyse eğitimli ana diline
sahip birinin niteliğinde. Dili, son derece yüksek
analitik ve eleştirel bir seviyede anlayabiliyorsunuz.

Berlitz için birçok iyi nedenler
3 TÜV-CERT Rheinland tarafından sınanmış ISO 9001:2008 sertifikalı eğitim kurumu

3 Göçmenlerle ortak çalışmada uzun yıllara dayanan tecrübe
3 Desteklenmeye değer AZAV-sertifikalı eğitim hizmetleri
3 Hızlı ve kalıcı öğretim başarıları için benzersiz Berlitz Metodu®
3 Almanya 50’den fazla dil okullarından ve yerel / bölgesel birliklerden oluşan ağ
3 Çok iyi başarı kotası
3 		Yüksek memnuniyet: yeterlilendirme uygulamalarımıza katılanlar 2015 yılında hizmetlerimizi
1,7 notu ile değerlendirdi. Katılımcıların % 98i bizi çevrelerine tavsiye edebileceklerini açıkladılar.
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3 	2005’den beri BAMF (Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi)
tarafından tanınan uyum kursları yetkilisi

