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İletişim

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

Institut français öğrencileri,

Yüz yüze ya da çevrimiçi düzenlenen 
kültür sanat etkinliklerimize ücretsiz ya 
da indirimli olarak katılır.

Kütüphanemize ve Culturethèque dijital 
kütüphanemize indirimli üye olur.

Partner kurumların öğrencilerimize 
sundukları özel indirimlerden faydalanır.

Ana dili Fransızca olan sosyal bir 
ortamda bol bol Fransızca pratik yapar.

ANKARA  I  İSTANBUL  I  İZMİR

ifturquie.org

ÇOCUKLAR VE
GENÇLER İÇİN

FRANSIZCA
KURSLARI

Fransızca kurslarımıza e-posta yoluyla
ya da kurs sekreterliğimize gelerek kayıt
olabilirsiniz.



Konuşma / Dil Bilgisi / 
Sınavlara Hazırlık / 
Fransa’da Eğitime Hazırlık

Okul Desteği

Özel DerslerFransızca öğrenmek için doğru 
adrestesiniz: Institut français Türkiye, 
Fransa’nın resmi dil okulu ve sınav 
merkezidir.

İçiniz rahat olsun, 70 yıldan fazla tecrübesi ile 
Institut français’de sizi anadili Fransızca olan 
nitelikli ve deneyimli öğretmenler ile kaliteli, 
profesyonel bir dil öğrenimi bekliyor.

Tüm kurslarımız Avrupa Ortak Dil Referans 
Çerçevesi’ne uygundur ve yüksek kalite 
standartlarını karşılar. Institut français ayrıca, tüm 
dünyada tanınan ve ömür boyu geçerli DELF DALF 
Fransızca diplomalarının sınav merkezidir.

Institut français öğrencileri, uluslararası bir 
ortamda konuşma pratiği yaparlar, kültür sanat 
etkinliklerimize  katılarak  Fransızcalarını  çok  
daha hızlı geliştirirler.

Daha Önce Hiç 
Fransızca 
Öğrenmediyseniz
Seviye belirleme testine girmenize gerek yok, 
başlangıç seviyesi kurs takvimimizi 
inceleyebilirsiniz.

Daha Önce Fransızca
Eğitim Gördüyseniz
Son 6 ay içinde Institut français bünyesinde bir 
kursu tamamladıysanız bir üst seviye kursumuza 
kayıt olabilirsiniz. Fransızca eğitiminize 6 aydan 
fazla ara verdiyseniz ya da başka bir kurumda 
Fransızca öğreniyorsanız ücretsiz seviye tespiti 
yapılacaktır.

Grup Kursları
Institut français'de Fransızcayı hiç bilmeyen ya da 
çift dilli okullara devam eden  7 – 16 yaş arası 
çocuklar ve gençler için 2 ayrı program sunuyoruz. 

Institut français’de çocuklar, yaşları ve seviyelerine 
uyarlanmış dersler ve en yeni pedagojik yöntemler 
ile Fransızcayı uluslararası bir ortamda öğrenir ve 
çabucak iletişim kurmaya başlarlar.

Yaratıcı pedagojik etkinlikler düzenleyen FLE 
formasyonlu dinamik öğretmen ekibimiz, çocukları 
Fransızca öğrenimlerinde motive ederek öğrenme 
süreçlerini yakından takip eder.

Çocuğunuzun Fransızca öğrenimindeki ihtiyaçları 
doğrutusunda çözümler sunuyoruz : genel Fransızcaya 
destek, ödevlere yardım, sınavlara hazırlık. Öğretmenlerimiz 
Fransızca eğitim veren okulların müfredat ve beklentilerine 
hakimdir. Dersler, çocuğunuzun zorlandığı alanlarda ve okulu 
tarafından istenen pedagojik standartlara göre hazırlanır.

Çocuğunuzun ihtiyaçlarına, seviyesine ve programına uygun 
özel ders paketleri sunuyoruz.

Her bir dersin içeriği, çocuğunuzun dil seviyesine, 
ihtiyaçlarına, ulaşmak istediğiniz hedefe göre ve öğrenme 
temposuna uygun olarak hazırlanır. 

Bu kurslar Fransızca öğrenimlerinde özel hedefler 
belirleyen gençlere yöneliktir. Çocuğunuzun bir 
sınava ya da Fransa’da eğitime hazırlanmasını 
istiyorsanız Institut français ilköğretimden lise sona 
kadar tüm öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarını 
sağlar.


