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DÜNYA GENELİNDEKİ 
GOETHE-INSTITUT’LAR
Goethe-Institut, 12’si Almanya’da olmak 
üzere, 98 ülkede 159 enstitü ile faaliyet 
göstermektedir.

Her yıl Almanca öğrenen 45.000’den fazla 
kişi, Almanya’daki dil kurslarımızın kişi-
sel rehberlik hizmetlerine, uluslar arası 
atmosferine ve yüksek kalitesine itibar 
etmektedir.

ULUSLARARASI GRUPLAR
Bu sırada çocukların ve gençlerin en iyi 
şekilde teşvik edilmeleri, bizim açımız-
dan özel bir öneme sahiptir: Çünkü, erken 
zamanda dünyayı tanıyan ve başka kül-
türlerden insanlarla iletişim kurabilen bir 
kimse, gelecekte kendisine yöneltilecek 
beklentilerle daha iyi baş edebilir.

EĞLENEREK ALMANCA ÖĞRENME
Çocuklarınız, çocuklara ve gençlere yönelik 
kurslarımızda uluslararası bir atmosferde, 
eğlenerek ve zevk alarak Almanca öğren-
menin ve Almanya’yı tanımanın benzersiz 
deneyiminden faydalanmaktadırlar.

ALMANCA KONUSUNDAKİ 
UZMANINIZ

GOETHE- 
INSTITUT

G
oe
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ut
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SANKİ EVİNİZDE GİBİ

SEÇKİN GENÇLİK KURSU MERKEZLERİ
Gençlik kurslarımız, saygın yatılı okul-
larda, spor okullarında, seminer merkezle-
rinde ve Almanya’nın en güzel yörelerin-
deki otellerde sunulmaktadır. Derslikler ve 
konaklama yerleri, spor alanları ve yeşil 
alanlarla birlikte, bir kampüs içerisinde yer 
almaktadır.

KONFORLU BARINMA
Yurtlarda, duş/WC ile birlikte, iki yataklı ya 
da çok yataklı odalar bulunmaktadır. Erkek 
ve kız öğrenciler ayrı odalara yerleştirilir. 

ÇEŞİTLİLİKLERLE DOLU BESLENME
Beslenme, zengin içerikli ve çeşitlilik-
lerle dolu günlük üç öğünü, ders arala-
rında ve öğleden sonra içeceklerden ve 
soğuk meşrubatlardan oluşan bir seçeneği 
kapsamaktadır. 

Vejetaryen beslenme ve domuz eti içer-
meyen yemekler, bütün öğünlerde sunul-
maktadır. Ramazan ayında helal yiyecek 
ve özel yemek vakitleri maalesef mümkün 
olmamaktadır.

G
en

çl
ik

 k
ur

su
 

m
er

ke
zl

er
i

GENÇLİK  
KURSU  

MERKEZ- 
LERİMİZ
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SEÇENEK-
LERİMİZ

ALMANYA’YI YAŞAMAK

Se
çe
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kl
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im

iz

3 hafta Almanca öğrenmek ve bu sırada dün-
yanın dört bir yanından gelen çocuklarla ve 
gençlerle buluşmak, çok çeşitli spor, kültür ve 
boş zamanları değerlendirme programlarıyla 
birlikte, Almanya’nın en güzel yörelerinde 
eğlenmek ve kültürü yaşamak – Goethe- 
Institut, bunların tamamını bütün dil seviye-
lerinde sunmaktadır.

YAŞ GRUPLARI
 9 – 12 yaşlar 
12 – 15 yaşlar
14 – 16 yaşlar
16 – 17 yaşlar

HİZMETLER
  3 hafta, 15 ders günü
  Pazartesi’den Cuma’ya kadar yoğun kurs, 
90 DB, haftada 30 DB

  Her sınıfta en fazla 16 katılımcı
  A2 – C1 seviye basamaklarında kurslar, 
genellikle yeni başlayanlar için değildir* 

  Seviye belirleme sınavı
  Katılım onayı
  Sınav olanakları*
  Bütün ders materyali dahildir

  Spor, kültür ve boş zamanları değerlen-
dirme programı

  Yatılı okulda veya seminer merkezlerinde 
konaklama

  Tam pansiyon
  Gün boyu rehberlik hizmeti
  4 tane günübirlik gezi
  Sağlık ve kaza sigortası

TRANSFER
Geliş ve geri dönüş günlerinde, her seferinde 
belirtilen hava limanlarından 07:00 – 18:00 
saatleri arasında geliş gidiş transfer hizmeti 
dahildir.

İNTERNET VE BLOGLAR
  Bütün kurs yerlerinde internet erişimi
mevcuttur

  Gençlik programındaki tüm kurslar, 
aynı zamanda kurs sırasında bir weblog 
(ağ kütüğü) hizmeti de sunmaktadır:
blog.goethe.de/jugendkurse

DB = Her biri 45 dakikalık ders birimleri

*  www.goethe.de/gencler adresinde, güncel 

 seçenekleri görebilirsiniz
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BÜTÜN SEVİYE BASAMAKLARI İÇİN 
ALMANCA
Genç katılımcıların gençlik kurslarımıza 
hemen hızlı bir başlangıç yapabilme-
leri için, bir seviye belirleme testi uygu-
lamaktayız. Bu sayede katılımcılarımız 
onlar için en doğru öğrenme seviyesine 
alınmaktadırlar.

İLETİŞİME DAYALI VE ETKİLEŞİMLİ
Bizimle Almanca öğrenmek, ikili ya da 
gruplar halinde, örn. rol oyunlarında, 
röportajlarla ve projelerde dili etkin ola-
rak yaşamak ve kullanmak demektir. 
Dersler yaş gruplarına uyarlanmıştır ve 
çeşitliliklerle doludur. Konuşma, dinleme, 
okuma, yazma becerileri ve dil bilgisi iyi 

düşünülmüş bir şekilde ele alınmakta, bu 
sayede katılımcıların Almanca dilini hızlı 
bir biçimde tanımaları sağlanmaktadır. 
Ders dili elbette Almanca’dır.

ALMANYA’YI YAŞAMAK
Derste öğrenilenler, boş zamanları değer-
lendirme programında oyun olarak uygu-
lanmaktadır. Sınıf öğretmeninin yöneti-
minde gerçekleştirilen ülke hakkındaki 
bilgilere yönelik geziler, ders programının 
ayrılmaz bir parçasıdır. Almanlardan olu-
şan çevre ve etkin öğrenme yöntemlerimiz, 
kısa süre içerisinde kaydettikleri ilerleme-
ler sayesinde katılımcılara daha fazla zevk 
vermektedir.

OYUN OYNAYARAK 
ALMANCA ÖĞRENMEK

DERSLERİMİZ

Se
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 A2

 A1

GOETHE.DE/
PRUEFUNGEN-
DEUTSCHLAND

C1

 B2

B1

* www.goethe.de/gencler adresinde, güncel seçenekleri görebilirsiniz

SINAVLAR 
VE 

SERTİFİKALAR
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SINAVLAR VE SERTİFİKALAR
Kurs sırasında, ilgi duyulması halinde seçilmiş bazı kurs 
merkezlerinde* çeşitli seviye basamaklarındaki uluslara-
rası tanınmış bir Goethe sınavına girme olanağı bulunmak-
tadır. Sınavlar, yaş gruplarına uyarlanmıştır.

NELER YAPABİLECEĞİNİZİ GÖSTERİN

GOETHE ZERTİFİKAT C1 

GOETHE ZERTİFİKAT B2 

GOETHE ZERTİFİKAT B1 

GOETHE ZERTİFİKAT A2 
Fit in Deutsch

GOETHE ZERTİFİKAT A1 
Fit in Deutsch 1

16 yaştan itibaren

16 yaştan itibaren

12 yaştan itibaren

12 yaştan itibaren

10 yaştan itibaren
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TÜM GÜN DEVAM EDEN PROGRAMLAR
Kapsamlı ve cazip boş zamanları değerlendirme progra-
mımız, sıkılmanıza fırsat bırakmamaktadır. Rehber eki-
bimiz tarafından her gün sportif, yaratıcı, müzikal ya da 
kültürel etkinliklerden oluşan renkli seçenekler organize 
edilmektedir.

BÜTÜN İLGİ ALANLARINA YÖNELİK SPOR SEÇENEKLERİ
Manzara bakımından oldukça güzel konumda bulunan 
yatılı okullar, kapalı ve açık olmak üzere cazip spor tesis-
lerine sahiptir. Buralarda, rehber öğretmenlerin gözetimi 
altında örn. futbol, hentbol, voleybol, basketbol, tenis, bad-
minton, masa tenisi, bilardo ve aynı zamanda bisiklete 
binme, yürüyüş ve yüzme seçenekleri sunulmaktadır. Kurs 
yerine bağlı olarak, ata binme, golf, kürek çekme, kano kul-
lanma, yelkencilik, tırmanma ve daha pek çok özel seçenek 
de bulunmaktadır.

SPOR, OYUN, EĞLENCE

BOŞ 
ZAMANLARI 
DEĞERLEN-

DİRME 
PROGRA- 

MIMIZ
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BOŞ 
ZAMANLARI 
DEĞERLEN-

DİRME 
PROGRA- 

MIMIZ
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OYUN GİBİ TASARLAMA
Örneğin tiyatro oyunları, pantomim, resim 
yapma, çömlek yapma, el işleri, müzik yapma, 
film çekme ya da fotoğraf yarışmaları ve 
internet kursu bloglarının tasarlanması gibi 
yaratıcı etkinlikler, aynı şekilde oyunlar, man-
gal yapma, disko akşamları ve film gösterileri, 
kurslarımızda sabit programlara dahildir.

KÜLTÜRÜ YAŞAMAK
Katılımcılarımızla birlikte örn. Görülmeye 
değer yerleri ve müzeleri gezmekte, sergi-
leri, konserleri, tiyatro ve sinemaları ziya-
ret etmekteyiz. Ayrıca, refakatçilerin bulun-
duğu geziler organize etmekteyiz. Bu sayede 
Almanya’yı daha iyi tanımak mümkün 
olmaktadır.
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EKİBİMİZ

KURS YÖNETİMİ
Kurs koordinatörlerimiz, çocuklarla ve gençlerle çalışma konusunda oldukça 
fazla deneyime sahiptir. Kampüs alanında derslerin yanı sıra spor, kültür ve 
boş zamanları değerlendirme programının organize edilmesinden ve aynı 
zamanda güvenlik ve sağlıktan onlar sorumludurlar. Hem katılımcıların, hem 
de ebeveynlerin soruları ve önerileri konusunda daima yardıma hazır olup, 
önerileriyle ve her yönüyle yardım etmenin yollarını bilmektedirler. Ebeveyn-
ler, e-mail ve telefon aracılığıyla kurs koordinatörlerine ulaşabilirler.

ÖĞRETMENLER
Gençlik kursları programındaki genç katılımcılar, öğretmenlerimizin 
uzmanlıklarından ve niteliklerinden yararlanırlar. Her sınıfın kendisine ait 
bir sınıf öğretmeni vardır. Öğretmenlerimiz, en fazla 16 katılımcının bulun-
duğu sınıflarımızdaki dersleri yaş gruplarına uygun, çeşitliliklerle dolu 
ve oyun oynar gibi etkileşimli bir süreç olarak tasarlamaktadırlar. Elbette 
öğretmenlerimiz bireysel becerileri ve öğrenme hedeflerini dikkate alarak, 
özel talepler durumunda da yardımcı olmaktadırlar. 

DENEYİMLE YAPILAN ORGANİZASYON

REHBER ÖĞRETMENLER
Rehber öğretmenlerimiz tüm gün boyunca katılımcılarımıza hizmet ver-
mektedir. Katılımcıların istekleri doğrultusunda spor, kültür ve boş zaman-
ları değerlendirme programını onlar şekillendirirler. Rehber öğretmenler, 
her türlü gündelik sorularla ilgili muhatap olarak yardıma hazırdırlar. Bu 
rehber öğretmenler de aynı şekilde Goethe-Institut tarafından bu kurs-
lar için özel olarak seçilmiş, çocuklarla ve gençlerle çalışma konusunda 
oldukça fazla deneyime sahip kişilerdir. 

Ortalama olarak, en fazla 16 katılımcıya en az bir erkek ya da bayan reh-
ber öğretmen düşmektedir. Katılımcıların yaşları ne kadar küçük olursa, en 
uygun boş zamanları değerlendirme seçeneği sunulacak ve gerekli göze-
tim sağlanacak şekilde, kendilerine sağlanan rehberlik hizmeti de o denli 
yoğun olmaktadır.
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ÖRNEK

GENÇLİK 
 KURSLARINDA 

BİR GÜN
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BİRLİKTE KAHVALTI 
 
DERS 
Çeşitli basamaklarda Almanca öğrenme,  
dil oyunları, dil bilgisi

SOĞUK İÇECEKLİ MOLA

DERS

BİRLİKTE ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLEDEN SONRA DERS, haftada 2 – 3x

SOĞUK İÇECEKLİ MOLA

BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME PROGRAMI 
Spor, yaratıcı faaliyetler, yürüyüş,  
küçük geziler, inceleme gezileri

BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİ

AKŞAM PROGRAMI 
Spor, yaratıcı etkinlikler, filmler,  
disko ya da serbest zaman kullanımı

BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME 
 PROGRAMI, GEZİLER, İNCELEME GEZİLERİ

08:00 – 09:00

09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 14:00

14:00 – 18:30

Esnek

14:00 – 18:30

18:30 – 19:30

19:30’dan itibaren

Hafta sonları da 
dahil
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VARIŞ VE GERİ DÖNÜŞ
Genç konuklarımızın büyük çoğunluğu uçakla tek başına seyahat etmek-
tedir. Varış havalimanında Goethe-Institut’un rehber ekipleri (üzerlerin-
deki açık mavi renkli T-Shirt ve tabelalarından tanımak mümkündür) genç-
leri karşılar ve onlara kurs yerlerine giden transfer otobüslerinin hareket 
saatlerine kadar olabilecek bekleme süreleri boyunca eşlik ederler. Geri 
dönüş günündeki transferi de aynı şekilde organize etmekteyiz. O gün 
de  Goethe-Institut’un rehberleri, havalimanında kontrolden geçene kadar 
konuklarına eşlik ederler. Lütfen şu hususlara dikkat ediniz:
  Lütfen uçağın iniş ve kalkış saatleri ile geliş ve geri dönüş uçuş numara-
larınızı bize zamanında bildiriniz.

  Geliş ve geri dönüş havalimanı transfer hizmeti ücrete dahildir ve temel 
olarak yalnızca kursun ilk ve son günlerinde, 7 – 18 saatleri arasında 
verebilmektedir.

  Geliş ve geri dönüş saatlerinin 18’den sonra ve 7’den önce olması duru-
munda, bireysel transfer için daha yüksek masraflar ortaya çıkmaktadır. 
Bu transfer Taksi servisi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

REHBERLİK
Henüz reşit olmayan gençlerin yönlendirilmesi ve gözetilmesi, gençlik  
programında görev alan ekibimizin öncelikli görevleri arasındadır.
  18 yaşının altındaki gençler kampüs alanının dışına ancak kurs yönetici-
lerinin izniyle, küçük gruplar halinde ve belirli saatlerde çıkabilirler.

  Velilerin kurs yönetimiyle yapacağı görüşmeler doğrultusunda çocuk-
lar ve gençler, hafta sonlarında arkadaş veya akrabalarını ziyaret etmek 
üzere kampüsten ayrılabilirler. Bu şekilde ayrılanlar, düzenlenen boş 
zamanları değerlendirme programından feragat etmiş sayılırlar.

  Çocukların ve gençlerin akraba ya da arkadaşları tarafından alınmak 
istenmesi durumunda, ilgili kişilerin veliler tarafından buna yetkili kılın-
dıklarını belirten yazılı bir onay istemekteyiz. 

SAĞLIK
  Sağlıkla ilgili kısıtlamaları (alerji, diyabet, ilaç kullanımı v.b.) bize baş-
vuru formunda bildiriniz.

ÖNEMLİ BİLGİLER

  Özel beslenme alışkanlıklarınızı (vejetaryenlik, domuz eti içermeyen 
yiyecekler, helal yemekler v.b.) bize bildiriniz.

  Tıbbi bilgiler, Almanca ya da Ingilizce diline tercüme edilmiş olarak 
sunulmalıdır.

SİGORTA
Goethe-Institut, bir sigorta şirketine tüm kurs katılımcıları için bir temel 
sağlık sigortası ve bir kaza ve mali sorumluluk sigortası yaptırmaktadır. 
Sağlık sigortasının kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen 
Katılım Koşullarımızın 9.2. maddesine bakınız.

KIYAFET
Katılımcılarımızın sportif etkinlikler ve soğuk, yağışlı havalar için uygun 
giysilere (yağmurluk, kazak, sağlam ayakkabı, spor giysileri) gereksinimi 
vardır. Bir çamaşır yıkama servisi, tüm kurs yerlerinde sunulmaktadır. Lüt-
fen çocuğunuzun giysilerini birer isimle işaretleyiniz.

HARÇLIK
Harçlık olarak haftalık yaklaşık 80,- € önermekteyiz. Harçlıklar kurs süre-
since para kasalarında saklanır ve belirli zamanlarda elden verilir. Uçak 
biletleri ve pasaportlar da tarafımızca aynı şekilde kasalarda muhafaza 
edilmektedir.

ENSTİTÜ KURALLARI
Yatılı okullarda uygulanan enstitü kuralları vardır. Bu kurallar örneğin 
uyku saatlerini düzenlemektedir. 18 yaşın altındaki kişilerin kurs süresi 
boyunca sigara içmesi ve alkol tüketmesi yasaktır. Enstitü kuralları kursun 
başlangıcında kursiyerlere bildirilir ve herkes için bağlayıcılığı vardır.
  Enstitü kurallarına aykırı davranılması halinde ekibimizin ebeveyn-
lere haber verme hakkı saklıdır. Kurallara aykırı davranmanın sonuçları, 
duruma göre kınama ve kurstan ihraç etmeye kadar uzanabilir.
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ALMANYA 
MACERASINA 
BAŞLANGIÇ

! 
KURS SIRASINDA

Kurs sırasındaki güncel bilgiler  
ve resimler, aynı zamanda  

weblog’umuzda da  
bulunmaktadır:  
blog.goethe.de/ 

jugendkurse

Uzun süre, memnuniyetle hatırlanacak bir zaman: Gençlik kursları, olağanüstü deneyim-
lerin, ilginç aktivitelerin, sempatik rehberlerin yanı sıra ülkeye ve kültüre özgün bir bakış 
sunmaktadır. Bu sırada dil, neredeyse kendiliğinden öğrenilmektedir. Bu konuda online 
olarak daha fazla bilgi edinin ve eski kurs katılımcılarının yazmış olduğu çok sayıda 
değerlendirmeyi blogumuzdan takip edin.
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