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7-10 yaş arası çocuk ve 10-17 yaş genç öğrencilerimiz yazılı sınav ve sözlü 
değerlendirme ile belirlenen seviyelerine göre uygun sınıflara yerleştirilir. 

AMACIMIZ

İngilizceyi sevdirmek

Evrensel iletişim dili olarak kabul edilen İngilizce’nin önemini fark ettirmek

İngilizce konuşulan ülkeler ve kültürler arasındaki ilişkiyi anlatabilmek

 Çoklu zekâ kuramına uygun, iletişim metodunu temel alan ve yalnızca
İngilizce konuşulan interaktif sınıf ortamı oluşturmak

Konuşma becerisini daima ön planda tutmak

Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini geliştirmek

Dinleme ve anlama, bilgi aktarma becerisini yazılı, işitsel, sözel ve görsel olarak geliştirmek

Yaratıcı düşünme yeteneği kazandırmak

(7-17 yaş)

7-10 YAŞ ÇOCUK SEVİYELER

A1 A2 B1 B2 C1 C2

10-17 GENÇ SEVİYELER

A1 A2 B1 B1+ B2 C1 C2
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Yabancı dil öğreniminde “Konuşma ve İletişim”in 
önemine inanan Türk-Amerikan Derneği, tüm Genel 
İngilizce kurslarında, öğrencilerin konuşma sürelerini 
mümkün olduğunca arttırmaya çalışmaktadır. Bu 
kapsamda, öğrencilerimizin İngilizce öğrenirken 
gösterdikleri çabaya, daha fazla destek olma 
yönünde çalışmalar yürütmekteyiz.

Öğrencilerimizin, standart haftalık ders saatleri 
dışında da,  İngilizce pratiği yapmasına destek 
olmak için kayıtlı tüm öğrencilerimize yönelik 
“EFL Cafe” hizmetini ücretsiz olarak sunmaktayız.
EFL Cafe uygulamamız, farklı seviyeler için ayrı 
ayrı planlanmaktadır ve düzenli olarak kayıtlı 
öğrencilerimize duyurulmaktadır. EFL Cafe 
uygulamamız ile tüm öğrencilerimiz kendi seviyeleri
için tasarlanmış gruplarda, yeni kelimeler oğrenerek 
İngilizce konuşma pratiği yapma imkanı bulurlar.*12 yaş üzeri gençler 

için...

Öğrencilerimiz katıldıkları kur boyunca, Microsoft Office 365 Class Notebook’tan 
kendi seviyelerine uygun olarak belirlenmiş online çalışma sayfalarımızdan, ek ders 
materyallerimizden, okuma, dinleme ve video aktivitelerinden 
ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Kurslarımızda TADSOFT Öğrenci Takip Sistemi kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz 
sınav sonuçlarını ve ders içi performanslarını gösteren Öğrenci İlerleme ve Gelişim 
Raporlarını TADSOFT üzerinden takip edebilirler. TADSOFT Giriş Şifreleri kayıt 
sırasında temin edilir.

Microsoft Office 365 Class Notebook

TADSOFT Öğrenci Takip Sistemi
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Görüş ve önerileriniz için bize coursesinfo@taa-ankara.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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KURS GÜN VE SAATLERİ

Salı - Perşembe (Haftada 6 saat) 
15:30 -18:05 veya 17:00 - 19:35

Çarşamba - Cuma (Haftada 6 saat-1+1 kur) 
15:30 -18:05 veya 17:00 - 19:35

Cumartesi - Pazar (Haftada 6 saat - 1+1 kur) 
09:45 - 12:20 veya 13:00 - 15:35

Cumartesi (Haftada 3 saat) 
 09:45 - 12:20 veya 13:00 - 15:35

Pazar (Haftada 3 saat) 
 09:45 - 12:20 veya 13:00 - 15:35

Cuma (Haftada 3 saat) 
15:30 - 18:05

•   1 ders süresi 45 dakikadır,
•   Make-up (ücretsiz) ve Catch-up (ücretli) dersleri hakkında broşürlerimizi inceleyebilir veya Akademik  
    Departmandan bilgi alabilirsiniz.

(7-17 yaş)
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