Kurslarımız 1998`den bugüne kadar
başarılı bir şekilde devam etmektedir.
Amacımız, öncelikle gençlerimizin ve okul
öğrencilerinin öğretim, eğitim ve kişilik
kazanmasına yardımcı olmak, yaşadıkları
toplumda başarılı ve örnek şahsiyetler
olarak gelişmeleri için gerekli donanımları
sağlamaktır.
Kurulduğundan bu yana çalışmalarını
başarılı bir şekilde sürdüren derneğimiz,
eğitim konusunda gereken hassasiyet,
eleman, kadro ve tecrübeye sahiptir.
Kurslarımızda uyumu olumlu yönde
geliştirmek için gerekli olan hoşgörü
ortamının hazırlanmasına önemle dikkat
edilmektedir. Bunların yanında
çocuklarımızla her yıl sosyal içerikli
programlar düzenlenmektedir.
Okullarda kabul gören,Bremenin öncü ve
en saygın okul derslerine yardımcı eğitim
merkezi olmak istiyoruz.
Öğrencilerimizin yetiştirilmesinde eğitsel
başarılarında anne-babaların takip ve aktif
olmasının gerektiğine inanıyoruz.
Bilenlerle bilmeyenler bir olurmu ?
Ancak sağ duyu sahipleri düşünüp öğüt alır.
Saygılarımızla

Kurslarımızdaki yenilikler
¾ 1`den 12`ci sınıfa kadar tüm
öğrencilere açıktır
¾ Sınıflarımız 5 ile 7 kişilik
gruplardan oluşur
¾ Hafta sonu ev ödevleri ve
imtihan hazırlıkları,
¾ Kursumuzdaki öğrencilere
notlarını düzelttiği takdirde
hediyeler !
¾ Başarılı öğretmenlerimize
hediyeler !
¾ Abi kardeş projesi,
¾ Bilgisayar kursu,
(Office paketi)
¾ Hızlı yazma kursu,
(on parmak)
¾ Sosyal danışmanlık hizmeti,
¾ Anne ve babalara almanca
kursu

OKUL DERSLERİNE
YARDIMCI KURSLAR

Almanca
İngilizce
Matematik
Fransızca
Latince

1998 – 2008
10 yıllık tecrübe birikimi
Schüler-Förderverein
West e.V. Bremen
Çocuklarınız için güvenilir
adres

Sayın Anne ve Babalar

Çocuğunuzun başarılı olması için
çabalıyorsunuz. Ancak anlamadığınız bir
şeyler oluyor ve çocuğunuzun okuldaki
başarısı her geçen gün biraz daha
düşüyor veya çocuğunuz okula gitmek
istemiyor. Böyle bir durumla karşılaşınca
neler yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz
ve yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz.
Çocuğunuzun okulda başarısızlığına
neden olabilecek etkenleri ve çözüm
önerilerini sizin için derledik...

Okuldan gelen çocuğunuz ev ödevlerinin
çokluğundan yakınıyorsa, önce derslerin
listesini gözden gecirip önceliğine göre
sıralamasına yardımcı olalım. Bu şekilde, dersi
bitirdikçe listeden o kısmı silmenin keyfine
varsın. Çocuklar proğramlı çalışmaya alıştıkça
zamanın değerini ve disiplinli çalışmayı
öğreneceklerdir. Öğrenme hırsı yeni konuları
keşfetmek, değişik bilgi alanlarına ulaşmaktır.
Çocuktaki doğal öğrenme merakını uyandırmak
ve devam ettirmek gerekir.
* Çalışma masası pencere kenarında
olmamalıdır. Aksi takdirde ders çalışırken
dikkati dağılabilir.
* Çalışma alanı, havalandırmaya uygun
olmalıdır. Öğrenme işi, beyin eylemidir. Bol
oksijen alması için havanın temiz olması
gerekir.
* Yatarak çalışmak, verimi düşürür. Buna izin
vermemek gerekir.
* Çalışma ortamı sessiz olmalıdır.
Unutmayalım, öğrenme dikkat ve beynin
yoğunlaşma faaliyetidir

“Talebelerine öğrenme arzusu
aşılamayan bir öğretmen,
soğuk demiri döven bir demirci
gibidir.”

* Çocuğun çalışma masasının üzerinde sadece
dersle ilgili materyal bulunmalıdır. Bunun
dışındaki eşyalar çalışırken kaldırılmalıdır.

Kurslarımız tecrübeli
akademisyenler tarafından
verilmektedir.

Başarı bedel ister
Detaylı bilgiyi
www.sf-west.de
adresinden öğrenebilirsiniz.
Kurs Üçreti
Aylık 60,- €
(ikinci çocuk için 40,- €)

Adres : Stapelfeldt Str. 9
28237 Bremen
Tel.: 0421-61 00 604
Handy: 0178-32 76 401
e-mail: info@sf-west.de

