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KATILIMCILAR
Fransa’dan, Türkiye’den veya
başka
yerlerden
gelen
150’den fazla öğretmen ve
25 uzman eğitimci

Program
Anaokulundan
üniversite
öğretmenlerine yönelik 24
saatlik formasyon, 20 modül
ve 25 atölye seçenekleri

KuşadasI
Ege kıyısında bulunan ve en
güzel plajından birine sahip
olan Atlantique Holiday
Club otel havuzuyla, oyun
salonları, restaurantlar ve
eğlence merkeziyle tam
pansiyon konaklama

KAYIT OLUN !
Türkiye’deki
Fransızca
öğretmenlerine
yönelik
düzenlenen 5. Yaz seminerleri, Institut français Türkiye ve
Türkiye’deki 3 Fransızca Öğretmenleri Derneği
tarafından gerçekleştirilmektedir : APFA, APFİ, APFİZ.
Kayıtlar: 15 Nisan’dan itibaren. Ücret: 2000 TL
InstitutfrançaisdeTurquie

universite_ete_turquie

www.ifturquie.org/haber/universitedete5

İş birliklerimiz :

AMBASSADE
DE FRANCE
EN TURQUIE
Turquie

Tarİhlerİ not edİn !

KATILIMCILAR

Institut français Türkiye ve Türkiye’deki 3 Fransızca Öğretmenleri Derneği
birçok partner kurumla birlikte, Fransızca Öğretmenlerine yönelik bir yaz
seminerleri daha düzenliyor. Yabancı dil olarak Fransızca (FLE), ikinci dil olarak
Fransızca (FLS) ve Fransızca eğitim veren branş (DNL) öğretmenlerini
kapsayan bu 5. Yaz seminerleri 26-30 Haziran 2022 tarihleri arasında
Kuşadası’nda Atlantique Holiday Club otelinde yapılacak.
Fransa’dan, Türkiye’den ve başka yerlerden gelen 150 öğretmen ve 25 uzman
eğitimcinin samimi ve güneşli bir ortamda yapılacak bu etkinliğe katılması
bekleniyor. Konaklama Atlantique Holiday Club otelinde, eğitimler ise Naci
Akdoğan lisesinde yapılacaktır. Anaokulu öğretmenlerinden üniversite
öğretmenlerine değin her gruba hitap eden 24 saatlik eğitim; seçilebilecek 20
farklı modül ve 25 atölye!
Yaz semineri, Montpellier Akademisi, CLA Besançon ve Francophonia Nice
dil merkezlerinin, Türkiye’de bulunan yayınevleri ve bir çok kurumların
desteğiyle gerçekleşmektedir.

Program
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KAYIT OLUN !
www.ifturquie.org

Birçok modül ve atölyeler arasında :
- FLE/FLS (lise) sınıflarında edebiyat eğitimi
- FLE sınıflarında öğrencilerin telaffuzunu düzeltme
- Anaokullarında eğlenceli aktiviteler
- FLE sınıflarında oyunlar
- Masallarla çevre ve ekolojiye dikkat çekme
- FLE sınıflarında ünlü ressamların eserlerinin kullanımı
- Öykü; öğrenmeye anlam katma aracı
- FLE sınıflarında tiyatro
- FLE sınıflarında şarkılar
- FLE öğrenimlerine nörobilimsel katkı
- İyilik kendinden başlar
- FLE sınıflarında sosyal medya kullanımı
- Sınıflarda öğrenci gruplarını dinamik kılmak için aktiviteler
- Metinleri anlamayı öğrenme
- Bilişsel kodlama ve dil öğrenimi
- Dijital araçlar dil öğreniminin hizmetinde
- FLE/FLS/DNL sınıflarında Escape game
Tüm program websitededir: www.ifturquie.org/haber/universitedete5/
Pratik bilgiler
Yaz seminerine kayıtlar 15 Nisan 2022 itibariyle yapılacak (stajyer başına
ücret 2000 TL’dir).
Tam pansiyon, deniz kenarında, havuz, eğlence ve oyun salonları.
26 haziran Pazar öğlen geliş. 30 Haziran Perşembe öğleden sonra otelden çıkış.
Her katılımcı 3 konferans, 2 modül (12 saat) ve 3 atölyeye (6 saat) katılacak.
Yemeklerden once eğlenceli atölyeler, eğlenceli geceler, geziler düzenlenecek.

