Bayanlar için uyum kursu

Şubelerimiz | www.ial.de

Ders verme yöntemi
Derslerimiz bir kadın öğretmen tarafından yetişkinlerin seviyesine
uygun olarak verilecektir.
Öğretim görevlisi bireysel gelişimi göz önünde bulundurarak öğrenmeye yardımcı olacak ek malzemeleri sağlar ya da öğrenme hızını
yavaşlatır. Bu durumda şahsi ihtiyacınıza göre karar verilir.
Ders konuları günlük hayatınızdan esinlenen olaylarla uyum içinde
hazırlandığından, dil becerilerinizi de yaşadığınız günlük ortamda
rahatça uygulayabilirsiniz.

Cıkış noktası
Günlük konuşulan Almancaya sahıp olsanız bile, Almanya‘da çalışa-

IAL Almanya genelinde
30 yerde temsil
edilmektedir

bilmek için bu yeterli olmaz.
Kursda sadece Almanca dilinin okunması, konuşulması ve yazımı

Bayanlar için uyum kursu
Dil ve Yönlendirme Kursu Sponsorluğunu Federal
Göçmen ve Mülteci Dairesi teşvik eder (Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge - BAMF)

değil bilakis Alman toplumuna uyum sağlamayı, ülke hakkında
önemli şeyleri ve aynı anda Alman kültürünü öğreniyorsunuz.
Kurslar Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından
maddi olarak desteklenebilir. Destek onayı alıp alamayacağınızdan
emin değilseniz lütfen bize danışın.

web sitemizi
ziyaret edin:
www.ial.de
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Tanışdığmıza memnunuz

IAL AZAV tarafından Alman akreditasyonyer GmbH (DAkkS) tarafından tanınan bir belgelendirme kuruluşu olan CERTQUA tarafından onaylanan mesleki eğitimin desteklenmesi için oluşturulmuş
bir kurumdur.
Bir ds (ders saati) 45 dakikadır

Düzenleme: Dil ve Yönlendirme Kursu
(maximum 960 ders saati)

IAL

Kurs A1‘den A2‘ye seviyeye göre B1 ortak Avrupa referans (Gemeinsamem

dan tanınan bir belgelendirme kuruluşu olan CERTQUA tarafından

Europäischen Referenzrahmen - GER) şema (600 ders saati) seviyesinde

onaylanan mesleki eğitimin desteklenmesi için oluşturulmuş bir

adım adım geçtiğiniz dil kursu ile başlar.

kurumdur.

Seviyenize uygun ders modülüne (temel modüller 1-3 veya hazırlık kursu

Hedef kitle:

IAL AZAV tarafından Alman akreditasyonyer GmbH (DAkkS) tarafın-

modülleri A veya B) yerleştirlebilmeniz için, dilinizin yeterlilik seviyesini

Eğer bir yabancı olarak uzun süredir Almanya`da yaşıyorsanız,

Goethe Enstitüsü tarafından geliştirilen standart bir derecelendirme

Tüm modüllerde aşağıdaki konular gündemimize alınarak
işlenmektedir:

testiyle tesbit ediyoruz.

temel dil kurusu:
hazırlık kursu A:

modül 1 (100 ds)
modül 2 (100 ds)

modül 4 (100 ds)

modül 3 (100 ds)

modül 5 (100 ds)
modül 6 (100 ds)

hedefimiz: A2 GER göre

yaşamaya devam etmeyi düşünüyorsanız, AB vatandaşı iseniz ya
da Alman vatandaşlığınız olduğu halde yeterli almancanız yoksa
ama buna rağmen latin alfabesine hakimseniz; Federal Dairesi’nde

▪▪ iş

yabancılar ve göçmenler için hazırlanan uyum kurslarına katıla-

▪▪ ikamet

bilmeniz için dilekce verip başvurabilirsiniz. Dilekce yazımında ve

▪▪ sağlık

başvuruda size yardımcı oluyoruz.

▪▪ resmi daire ve makamlar
▪▪ alışveriş / ticaret / tüketim

Federal Göçmenlik Bürosu tarafından istenen maddi destek şart-

▪▪ boş zamanı değerlendirme

larına sahip değilseniz lütfen bize danışın.

▪▪ bakım ve eğitim / çocuk öğretimi
Dil kursu mezuniyet sonrası göçmenler için sınavla (Deutsch-Test für

Maliyeti / Ücreti

Zuwanderer - DTZ) A2 ile B1 GER sona eriyor.

istek üzerine

Yönlendirme kursu (60 ders saati)

süresi

modül 8 (100 ds)

Yönlendirme kursu sıralama test puanınızdan bağımsız olarak herkes

Kursun süresi bireyseldir ve yerleştirme testinin sonucuna bağlıdır.

modül 9 (100 ds)

için aynı seviyededir.

Daha sonra da katılım mümkündür.

Kursumuz aşağdaki konuları kapsar

Katılımcının dil bilgisi yok veya çok az olması durumunda, genelde

hazırlık kursu B:
modül 7 (100 ds)

hedefimiz: B1 GER göre

▪▪ Almanya’da hukuk sistemi
▪▪ Almanya’da kültür ve tarih
Yönlendirme kursu Almanya’da yaşam (Leben in Deutschland - LID)
testiyle biter.

toplam 1260 saatlik dersle katılınır.

Ders saatleri
Örneğin, çocuk yetiştirme programına katılmak için kurs en fazla
haftada 25 ders saati olarak gerçekleştirilir.

Mezuniyet Testi:
Bitirme sınavı 2 testen oluşur.
▪▪ Dil testi: Göçmenler için almanca testi (DTZ)

çalışma saatleri
Pazartesi-Cuma: saat 8:00-17:00 arası

▪▪ Yönlendirme kursunda yapılan test Almanya’da yaşam (LID)
Uyum Kursu sertifikasi (Zertifikat Integrationskurs) size bircok avantajlar
sunar. Bu belge Almanca dil yeterliliğinizi ve Alman toplumuyla ilgili
gerekli ve önemli temel bilgileri kazandıgınızı belgelemektedir. Bu belge
size Alman vatandaşlıgı alabilmenizi kolaylaştırabilir

Tüm markalar ve ticari markalar sahiplerinin malıdır ve mülkiyet
hakları kayıtlı sahibine tabidir. Tüm bilgiler kadın ve erkek için
eşittir.
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