Fransızca
kursları

ifturquie.org

çocuklar ve gençler için

BİZ KİMİZ?

FRANSIZCA KURSLARIMIZ

Okul Desteği

Fransız Kültür Merkezi, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne bağlı, kâr amacı gütmeyen
bir dil ve kültür kurumudur ve kurulduğu 1952 yılından bu yana Ankara, İstanbul ve
İzmir’de Fransızca kursları düzenler.

Kurslarımız dil öğreniminin 4 temel öğesini kapsar: konuşma, okuma, yazma ve dinleme.
Öğrenciler birbirleri ile etkileşim halinde, iletişime teşvik eden bir ortamda bolca pratik
yaparlar. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi'ne uygun olarak başlangıç seviyesinden (A1)
Yetkin seviyeye (C1) kadar tüm dil öğrenim seviyelerinde sınıflarımız vardır.

Öğretmenlerimiz Fransızca eğitim verilen kurumların programlarını ve
zorunluluklarını çok iyi bilmektedir. Dersler, çocuğunuzun zorlandığı noktalarda
okulu tarafından istenen pedagojik standartlara göre hazırlanır.

Dünya üzerinde 98 ülkedeki 210 Institut français’den biridir.
Kurumumuz, DELF / DALF ile TCF ve TEF sınav ve diplomalarının Türkiye’deki resmi
temsilcisi ve uygulayıcısıdır. Fransız Kültür Merkezi ayrıca, kütüphane, sinema, ve
sergi salonlarında ya da işbirliği yaptığı kültür ve eğitim kurumlarında kültür, sanat ve
eğitim etkinlikleri gerçekleştirir.

Dünya’da 4,5 milyon insan
Fransızca öğrenmek için
Institut français’yi seçti!

Fransızca kurslarımız, öğrencilerin konuşma, okuma, yazma ve dinleme alanlarındaki
becerilerini ilerletmek için en iyi ve en yeni pedagojik yöntemleri sunar. Fransız Kültür
Merkezi'nde çocuklar ve gençler küçük yaştan itibaren farklı kültürlerden insanlarla iletişim
kurarak dünyayı keşfeder ve geleceğe daha iyi hazırlanırlar. Çocukların yaş ve seviyelerine
adapte edilmiş dersler ile Fransızca’yı uluslararası, canlı ve konuşmaya teşvik eden bir
ortamda öğrenerek ve hızlı bir şekilde iletişim kurmaya başlarlar. Yaş gruplarına özel yaratıcı
pedagojik etkinlikler düzenleyen dinamik öğretmen kadromuz, çocukların öğrenme
süreçlerini yakından takip eder.
Çocuğunuza en uygun kursu seçmek için Fransız Kültür Merkezi kurs sekreterliğinden bilgi alın.

Fransızca
öğrenmeye
ilk adım!

Ankara
Yıldız - Kızılay
kurslar.ankara@ifturquie.org
0 (312) 408 82 26 - 29

İstanbul

Neden Fransız Kültür Merkezi?

Taksim
kurslar.taksim@ifturquie.org
0 (850) 755 68 00 (11 - 12)

▸ 1952’den bugüne Fransızca öğretme tecrübesi

Kadıköy
kurslar.kadikoy@ifturquie.org
0 (850) 755 68 35

▸ En son öğretim teknolojileri ve yaş grubuna göre değişen pedagojik yöntemler

İzmir
Alsancak
kurslar.izmir@ifturquie.org
0 (232) 466 00 13

Başarılı olmak için
Fransız Kültür Merkezi’ne güvenin!

Genel Fransızca Kursları

Konuşma / Dil Bilgisi / Sınavlara Hazırlık /
Fransa’da Eğitime Hazırlık
Bu kurslar belirli bir seviyede Fransızca bilen, ancak konuşma, dil bilgisi, Fransa’da
eğitime hazırlık, gündem takibi ya da sınavlara hazırlık gibi özel hedefler belirlemiş
öğrencilerimize yöneliktir. Çocuğunuzun belirli bir alanda Fransızcasını geliştirmesini,
bir sınava ya da Fransa’da eğitime hazırlanmasını istiyorsanız Fransız Kültür Merkezi
ilköğretimden lise sona kadar tüm öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Bireysel Kurslar
Çocuğunuzun Fransızca öğreniminde hızlı ve
etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için seviyesine
ve takvimine uygun özel dersler de tasarlıyoruz.
Her bir dersin içeriği çocuğunuzun dil
seviyesine, ihtiyaçlarına ve ulaşmak istediğiniz
hedefe göre ve çocuğunuzun öğrenme
temposunda hazırlanır.

▸ Diplomalı ve deneyimli öğretmenler
▸ Her seviye ve ihtiyaca uygun geniş kurs yelpazesi
▸ Tüm dünyada tanınan öğrenme düzeyleri
▸ YÖK tarafından tanınan DELF / DALF sınav ve diplomaları
▸ Her yaş ve her seviye için eğlenceli ve dinamik Fransızca aktiviteler.

Yalnızca çocuğunuz için
bir öğretmen

Online Dersler

NASIL KAYIT OLURUM?

Fransız Kültür Merkezi, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde Fransızca
öğrenebilmeniz için online dersler sunar. Öğretmeniniz ile birlikte dil seviyeniz ve
ihtiyaçlarınızı belirleyerek derslere istediğiniz tempoda başlayabilirsiniz. Size özel
öğretmeniniz web kamera aracılığıyla ders işleyecek ve eğitiminize eşlik edecek.

Fransızca kurslarımıza mail ve telefon yoluyla, ya da kurs sekreterliğimizde
kayıt olabilirsiniz.

Nasıl İşliyor?
Oldukça kolay, öğretmeniniz size Cisco WeBex uygulaması yoluyla bir davet
gönderecek ve ders boyunca size eşlik edecek. Bu interaktif sistem sayesinde
öğretmeninizle sürekli iletişimde kalarak dokümanları görüntüleyebilir, alıştırma
ve konuşma pratiği yapabilirsiniz.

Web kamera ile özel Fransızca dersleri

Fransızca düzenlenen
kültür ve sanat
etkinliklerimizin ve tüm
diğer avantajların
tadını çıkarın!

▸ Sadece size özel bir öğretmen,

Her zaman, her yerde
1 tıkla Fransızca

▸ Size özel ders programı,
▸ Ne zaman isterseniz,
▸ Nerede isterseniz.

DELF Sınavlarına Hazırlık
DELF Prim ve DELF Junior ilköğretim öğrencilerine yönelik, ömür boyu geçerli
diplomalardır. Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilir ve çocuğunuza öğrenim
Ankara
Yıldız
- Kızılay
hayatı
boyunca eşlik ederek onu motive eder.
kurslar.ankara@ifturquie.org
Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’deki resmi sınav merkezi olan Fransız Kültür
0 (312) 408 82 00 - 26 - 29 - 21
Merkezi her seviye için DELF / DALF sınavlarını düzenler ve değerlendirme
İstanbul
formasyonuna sahip öğretmen kadrosu ile sınav sonuçlarını değerlendirir.
Taksim
Fransız Kültür Merkezi öğrencileri, DELF Prim ve DELF Junior diploma sınavlarına
kurslar.taksim@ifturquie.org
konunun uzmanı öğretmenlerle hazırlanır.
0 (850) 755 68 00 - 11 - 12
Kadıköy
kurslar.kadikoy@ifturquie.org
0 (850) 755 68 35

İzmir
Alsancak
kurslar.izmir@ifturquie.org
0 (232) 466 00 13

Daha önce hiç Fransızca
öğrenmediyseniz

Seviye belirleme testine girmenize
gerek yok, başlangıç seviyesi kurs
takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Daha önce Fransızca eğitim
gördünüz mü?

Son 6 ay içinde Fransız Kültür Merkezi
bünyesinde bir kursu tamamladıysanız
bir üst seviye kursumuza kayıt
olabilirsiniz. Fransızca eğitiminize ara
verdiyseniz ya da başka bir kurumda
Fransızca öğreniyorsanız ücretsiz
seviye tespit sınavına girmeniz için
merkezimize bekleriz.

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
ÖĞRENCİ AVANTAJLARI
Öğrencilerimiz,
▸ Kurumumuzda Fransızca olarak düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerimize
ücretsiz veya indirimli olarak katılır.
▸ Kütüphanemize ve Culturetheque dijital kütüphanemize indirimli üye olur.
▸ Öğrencilerimize özel indirimlerden yararlanır.

Onlara "Bravo!" demek için
bir diploma

▸ Partner kurumların öğrencilerimize sundukları indirimlerden faydalanır.
▸ Ana dili Fransızca olan sosyal bir ortamda bol bol Fransızca pratik yapar.

ifturquie.org
culturetheque.com

AMBASSADE DE FRANCE
EN TURQUIE

