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İletişim

telc – language tests, Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği’nin
(DVV) bir kuruluşudur. Kamu yararına çalışan ticari kuruluş
statüsünde olduğu için elde ettiği gelirleri eğitim alanına
yatırmakla yükümlüdür.
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50 yılı aşkın bir süredir sınav geliştiren telc – language tests,
ilk sertifika sınavını İngilizce olarak 1968 yılında hazırlamıştır.
O günden bu yana Avrupa’da üç milyonu aşkın kişi bu sertifika
programında yer alan sınavlara katılmıştır.

telc GmbH

telc – language tests, yalnızca yüksek standart ve kaliteyi
sağlayabilen kuruluşların üye olabildiği Avrupa Dil Sınavları
Sunucuları Birliği ALTE’nin (Association of Language Testers
in Europe) tam üyesidir.

Hello!

Hallo!

Bonjour!

Partnerlerimiz
Kamu yararına çalışan telc – language tests bakanlıklar, eğitim
kurumları ve çeşitli yayınevleri ile işbirliği içindedir. Partnerlerimizden
bazıları:

Merhaba!

telc – language tests hakkında ayrıntılı bilgi için:
www.telc.net/tr

¡Ho la!
telc Junior Dil Sertifikaları
Bir Adım Önde Ol!

www.telc.net/tr

„Okulumuzda İspanyolca telc Junior deneme
sınavına katıldım. Çok hoşuma gitti. Gerçek sınavlar
için artık hazırım.“

„telc İngilizce Junior dil sınavına girmeden önce
çok heyecanlanmıştım. Ama hiç düşündüğüm
gibi olmadı, çünkü konular eğlenceliydi. Papağan
telcino’yu çok sevdim!“

Aylin, 5. sınıf

Kerem, 4. sınıf

Pratiğe Yönelik Dil Sınavları
telc Junior sınav konuları, öğrencilerin günlük hayatından alınmıştır.
Öğrencilere yönelik bu sınavlarda dinleme, okuma, konuşma ve
yazma gibi dil becerilerini kapsayan yazılı ve sözlü kısımlar bulunur.
Sınavlar, merkezî olarak değerlendirilir. Böylece öğrencilerin
dil becerileri iletişimsel açıdan ölçülebilir, şeffaf ve uluslararası
karşılaştırılabilir nitelikte olur.

Farklı Dünyalara Açılan Kapılar
telc Junior dil sınavlarında öncelikle günlük hayatta dilin pratik
kullanımına önem verilir.
telc – language tests yeni Junior programı kapsamında 8–12 yaş
arası öğrenciler için dil sınavları geliştirilmiştir. telc dil sınavları, Diller
için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne göre (CEFR) hazırlanmakta
ve uluslararası alanda kabul görmektedir.
telc Junior dil sınavları, iletişimsel yaklaşıma dayanır ve öğrencilerin
yabancı dilde kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur.
Başarıyla tamamlanan bir telc Junior sınavı, öğrencilerin özgüvenini
artırır ve onları yeni diller öğrenmeye teşvik eder.

Hazırlık Kolaylaşıyor
www.telc.net/tr adresinden ücretsiz örnek sınav indirerek istediğiniz
dil ve seviyedeki sınava hazırlanabilirsiniz. Böylece sınav formatını
önceden görebilir ve başarınızı artırabilirsiniz.

„Birden fazla yabancı dil okutulan okullardaki dil eğitiminde belirli
bir standart ve dengenin korunması gerekmektedir. telc – language
tests işte tam bu gereksinime cevap vermekte ve aynı zamanda
organizasyonda müthiş bir kolaylık sağlamaktadır. Çünkü tek elden
tam 10 dilde standardize edilmiş ve nesnel değerlendirilen dil
sınavları sunmaktadır.“
C h r i s ti n e A r a b i n Ö z a r s l a n
Nobel Education Network Ltd. Türkiye Temsilcisi

telc – language tests Dünyası
Aşağıdaki tabloda A1 seviyesindeki telc Junior sınavlarının yanı sıra
daha yüksek seviyelerdeki telc öğrenci sınavlarını bulabilirsiniz.
Englisch

Französisch

Spanisch

Deutsch

Türkisch

Polnisch

telc English B2·C1
University
telc English B2
School

telc Español B2
Escuela

telc Türkçe B2 Okul

telc English B1·B2
School
telc English B1
School

telc Polski B1·B2
Szkoła
telc Français B1
Ecole

telc English A2·B1
School
telc English A2
School

telc Español B1
Escuela

telc Deutsch B1
Schule

telc Türkçe B1 Okul

telc Deutsch A2
Schule

telc Türkçe A2 Okul
telc Türkçe A2 İlkokul

telc Español A2·B1
Escuela
telc Français A2
Ecole

telc Español A2
Escuela
telc Español A1
Escuela

telc English A1
Junior

telc Français A1
Junior

telc Español A1
Júnior

telc Deutsch A1
Junior

