Çocuklarınız için Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca
İnternet sayfamıza hoş geldiniz! Teklifimizle ilgilenmeniz bizi çok memnun etti, bunun için de kendimizi size,
anadilinizde daha iyi tanıtmak istiyoruz.
Abrakadabra Spielsprachschule Berlin GmbH 3 yaşından daha büyük çocuklar için bir dil okuludur. Biz
1997’den beri tüm Almanya’da faaliyet gösteren bir şirketiz ve erken çocukluk dönemindeki dil öğrenimi için
uzun yıllara dayanan deneyimlere sahibiz. Berlin’de 2002’den beri başarıyla faaliyet göstermekteyiz. Kurslarımız
ilkokullarda ve kreşlerde, Wexstr. Caddesinde bulunan çocuklar uygun mekanlarımızda veya müşterilerimizin kendi
evlerinde gerçekleştirilmektedir.
Birçok ülkeden ve kültür çevresinden müşterilimiz vardır, örn. Rusya, İspanya, Çin, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri,
Dubai, Katar, Fransa, İtalya, Japonya ve Ukrayna. Bu kadar çok uluslar arası müşterilere sahip olmamız
deneyimlerimizin daha da artmasına sebep olmuştur, bu da elbette bir dil okulu olarak kendimizle gurur duymamızı
sağlamaktadır.
Kısa veya uzun bir süre için aileleriyle birlikte iş nedeniyle Almanya’ya gelen birçok müşteri genelde bizimle
iletişime geçmektedir. Sahip olduğumuz deneyimlere göre bu müşteriler için çocuklarının eğitimi oldukça önemlidir
– işte bu gereksinimler de zaten bizim öncelikli hedefimizdir.
Çocuklarınız için verdiğimiz tekliflerimiz aşağıdaki olanakları içermektedir:







3 yaşından büyük çocuklar için İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde bireysel dil
kursları
Yabancı ülke için hazırlık
Almanya’da kreşe veya okula gidecek olan çocuklar için Almanca eğitimi
Uluslar arası okullara giriş sınavlarına hazırlık (www.spielsprachschule-berlin.de)
Günlük konuşma eğitimi
Kurs ve çocuğunuzun başarıları için sertifika verilir

Verilen teklifin organizasyonu mesleki ve bireysel ihtiyaçlarınıza göre yapılır:




Kurslar için bireysel zamanlar belirlemek mümkündür: Pazartesi – Cumartesi arası bizim bürolarımızda
veya Berlin’de ve çevresinde bulunan evlerinizde
Yoğun tatil kursları
Eğitim kapsamı istendiği gibi seçilebilir: Haftada 1 saat dil kursu veya günde 8 saat dil kursuna kadar her
türlü eğitim mümkündür. Tam gün eğitimlere yapılacak seyahatler ve faaliyetler dahildir. Dil kamplarında
gece eğitimi de verilmektedir (www.spielsprachschule-berlin.de).

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizden dolayı, bir dile hakim olmanın alınacak eğitimin temelini oluşturduğunu
biliyoruz – Çocuklarınız burada en iyi başlangıç şartlarını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Kendini kanıtlamış yöntemlerimiz çocukların kendilerini motive edebilmesinden başlar, bunun için de onlara oyun
ve eğlence sunmak gerekir: Bunun için de imersiyon yöntemine ve bebek, çocuk ve ilkokul pedagojisinden elde
edilen en güncel bilimsel bilgileri esas almaktayız.
Siz ve çocuklarınız birlikte daha net bilgiler mi istiyorsunuz? O zaman lütfen buraya tıklayın.
Sizin için memnuniyetle somut bir teklif ve bireysel bir çözüm hazırlarız. Büromuzdaki çalışanlarımız İngilizce,
İspanyolca ve Almanca konuşmaktadır, bu nedenle de sorularınızı bu dillerden birinde bize iletmenizi
(tabii mümkünse) rica ediyoruz. Eğer bunu yapmanız mümkün değilse bizimle ana dilinizde de iletişime
geçebilirsiniz. Ancak bunun için yazılı iletişim kurmanızı rica ediyoruz.

