ALMANYA’DA YATILI DIL OKULLARI

Almanca, Avrupa’da ve en cok konusulan dil olmasinin yani sira, Dünyada en cok konusulan ilk bir kac
dilden bir tanesidir. Gelecek planlamasi yapan genclerimiz basta olmak üzere bircok insan bu dili
ögrenip kariyerlerine ve Geleceklerine yatirim yapmaktadirlar. Almanya’daki yasli nüfus oraninin fazla
olmasi her gecen gün genclere olan ihtiyacin daha da artmasina ve belirli alanlarda Almanca bilen
kalifiyeli elemanlarin bu is acigindan faydalanmalarina sebebiyet vermektedir.Hayalleriniz ister
Türkiye’de ister Almanya’da calismak olsun Almanca bilmek sizi digerlerinden ayiran en önemli kriter
olacaktir.

Basak Egitim Danismanligi Almanya’da dil okulu arayanlara bir cok alternatif
sunuyor.

Almanya’nin bircok popüler sehirlerinde ve bölgelerinde anlasmali oldugumuz dil okullari mevcut. Ister
Yogunlastirilmis almanca kursu olsun ,ister Mesleki almanca veya Akademik almanca kurslari olsun
bircok secenek ile kendi lokasyonunuzu belirleyip, Berlin, Heidelberg, Frankfurt, Hannover, Münih gibi

Avrupanin metropol sehirlerinde Almanca ögrenimine adim atmaniza rehberlik ediyoruz. Basak Egitim
Danismanligi size bol secenek ve uygun fiyat avantajlarinin yani sira her türlü ihtiyacinizda rehberlik
ediyor.

Ders sürelerini kendiniz belirleyin!

Almanya’da anlasmali oldugumuz dil okullarimizda dilerseniz haftalik 20 saatlik ders
porgramlarina katilabilir, dilerseniz bu süreyi 30 saate kadar yükseltebilirsiniz.Kurs sürenizi
ihtiyaciniza ve bütcenize göre kendiniz belirleme sansina sahipsiniz.

ÖGRENCILERIMIZIN GÖRÜSLERI

Almancayi Türkiye’de ögrenmeye caslimak benim en büyük hatam oldu,
Türkiye’de 2 ay’da kat ettigim yolu Almanyada 15-20 günde fazlasiyla
edinilmek mümkün. Bu konuda bircok sirketle görüstüm ancak duydugum
fiyatlar bir Türk ailesi icin cok yüksekti tam vazgececekken,Basak Egitim
Danismanligi ile irtibata gectim, Gercekten bütün calisanlarla aile gibi oldum,

Özellikle Basak Hanim Almanya’da her aradigimda veya sorum oldugunda
yapmam gerekenleri söylemesinin yani sira bizzat kendisi baglantilar kurarak
islerimi kolaylastirmamda cok yardimci oldu. Bu konuda kendinizi Güvende
hissetmeniz cok önemli,hepsine ayri ayri tesekkür ederim. Bugün tekrar olsa
tekrar danışır ve yardım isterim. Önümüzdeki yaz dönemi için farklı bir yere
gitmeyi düşünmeye başladım bile.

BuRCu DINC

Basak Egitim Danismanligi ve Ailesini bizzat Berlin’de ziyaret ettim,hepsi cok
güler yüzlü ve isini profesyonelce yapan insanlar.Bana verdikleri Güven icin ve
Almanya’daki her animda yanimda olduklarini hissettirdikleri icin Tesekkürler

MERT SoYSA

Basak Egitim Danismanligi ile tanismadan önce 1.5 yıl boyunca yabancı dil eğitimi aldım

Okulunda ayni seviyeye 2 ay icerisinde geldim ve daha önce aldığım eğitimden daha fazla
Basak Egitim Danismanligi...

CAN MERTER

KoNAKLAMA

Dil Okullarinin bizzat kendi bünyelerinde sundugu konaklama imkanlari;

1- Aile yani Konaklama - 2- Ögrenci yurtlari - 3-Hosteller

