Dersleri kim veriyor?
Çocuklara kim bakıyor?
Genel olarak kurs öğretmenleri ve çocuk bakıcıları
göçmen kökenlidir.
Kurs öğretmenlerine eğitim seminerleriyle
uzmanlık kazandırılmakta, yöntemli çalışma
becerileri ve sosyal yeterlilikleri geliştirilmektedir.
Çocuk bakıcıları pedagojik eğitimden
geçirilmekte ve kendilerine eğitim bilgisi ve metodları konularında yeterlilik
kazandırılmaktadır.
Gerek kurs öğretmenleri gerekse çocuk bakıcıları
ihtiyaç duyduklarında yakın iletişim içinde
oldukları kurumlardan destek alırlar.

İletişim adresi:
Stadt Braunschweig
Fachbereich Soziales und Gesundheit
Büro für Migrationsfragen
Auguststraße 9-11
38100 Braunschweig

Proje sorumlusu:
Mona Firley
Tel.: 0531 470-7361
Fax.: 0531 470-7310
Zimmer: 101

Kurs öğretmenlerinin eğitimi
VHS Braunschweig GmbH
Alte Waage 15
38100 Braunschweig

E-Mail: sprachkurse@braunschweig.de

Çocuk bakıcıları eğitimi
Haus der Familie GmbH
Kaiserstraße 48
38100 Braunschweig

Yetişkinler için

							almanca dil kursu

Yetişkinler için Dil Kursu
Braunschweig Belediyesi nin Göçmen Bürosu olarak
Halk Yüksek okuluyla birlikte yetişkin göçmenler
için almanca dil kursu düzenlemekteyiz.
Herkesin anlayabileceği düzeyde verilen kursla
günlük yaşamda sık karşılaşılan olaylar için gerekli
almancayı öğretmeyi amaçlanmaktayız; örneğin,
Fırında ekmek fiyatını nasıl sorarım?
Tren istasyonuna hangi otobüsün gittiğini nasıl
sorarım?
Banka da nasıl hesap açabilirim?
Doktor randevusu nasıl alabilirim?’.. gibi

Kursun hedefleri nelerdir

Çocuk bakım hizmeti nerede veriliyor?

• Almanca bilgisinin ilerletilmesi

Ders süresince küçük çocuklarınız aynı binada
eğitimli elemanlar tarafından bakılıyorlar.

• İleri seviye kurslarına hazırlık
• Anne ve babaların çocukları, yuva eğiticileri ve
öğretmenlerle sözel iletişimini geliştirmek
• Günlük yaşam için Almanca  öğrenmek

Kurs süresi ne kadar?
Kurs süresi toplam 72 saattir.
Yaklaşık 2-3 aylık bir süreyi kapsamaktadır
Her katılımcının en fazla 3 kurs hakkı vardır.

Dil kursuna kimler katılabilir?

Dersler hangi sıklıkta veriliyor?

• Uzun  süredir Almanya da yaşamanıza rağmen
bugüne kadar almanca kursu için fırsat
bulamadınız,

Haftada 1-2 defa ve her seferinde 2-3 saat arası.
Okul tatillerinde ders yapılmıyor.

• Çocuklarınıza baktığınız için dil kursuna
gidemiyorsunuz,
• Yeni göç ettiniz ve Almanca ya başlangıç yapmak
istiyorsunuz,
o halde, kursumuz sizin için doğru yer!

Kurs ücreti nedir?
72 saatlik kursun ücreti, ders materyallerini de
kapsamak üzere 25 € dur.
Birden fazla kursa katılanlar için her
seferinde 25€ ödeme zorunluluğu vardır.
Çocuk bakımı sizin için ücretsizdir.
Düzenli katılımınız koşuluyla kursun sonunda
katılım belgesi verilir.

Kurs nerede yapılıyor?
Çeşitli semtlerde kurslar düzenleniyor.
Misafir olarak okullarda, çocuk yuvalarında
derneklerde, aile merkezlerindeki mekanları derslik
olarak kullanıyoruz.
Kurs adresleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi bayan Firley
dan alabilirsiniz (İletişim adresine bakınız)

Yetkili kişi ve Başvuru

Sınıflar kaç kişilik?

Tel.: 0531 470-7361
Fax.: 0531 470-7310

Gruplarımız kadın erkek karışık 7-12 kişiden
oluşmaktadır. İstenildiğinde sadece bayan veya
erkek grupları da kurulabilir.

Mona Firley
Auguststraße 9-11
38100 Braunschweig
Zimmer: 101

E-Mail: sprachkurse@braunschweig.de

