“Eğitim danışmanlığı değil,
yol arkadaşlığı sunuyoruz”
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30 Yıla Yakın Almanya Tecrübesi

Banu Yıldırım

Kurucu Başkanı

28 Yıllık Aktif Almanya Tecrübesi
İşletme ve Pedagoji Eğitimi
Almanya Frankfurt Eğitim Sektörü
Türk Alman Eğitim Platformu Eş Başkanı
Aktif STK Başkan ve YK Üyeliği
3 Çocuk Annesi Halen Almanya ve Avusturya’da Eğitim Görmekteler
İşletmeci ve Pedagog
Almanya’da İlkokul ve Eğitim Kurumlarında 10 Yılı Aşkın Tecrübe
2020 Yılı İtibari ile Türkiye’de Aktif Çalışma Hayatı
2020 Avrupa Eğitim Ajansı Kuruluşu

20 Yılı Aşkın Avusturya Tecrübesi

Gökhan Yıldırım

Başkan Yardımcısı

20 Yıllık Avusturya Hayatı
Viyana Teknik Üniversitesi
FH Viyana Master
6 Yıllık DEIK ve DTİK Avusturya Başkanlığı
2011 Yılı En İyi Girişimcilik Ödülü
Dünyada Birçok Şehirde Temsilcilikler
WSEIN Kurucu Başkanı
2020 DSEIN Kuruluşu

Öğrencilere
Eğitim Danışmanlığı

* Türkiye‘de kurulan ve eğitim danışmanlığına yepyeni bir
soluk getirecek Avrupa Eğitim Ajansı, yurtdışında eğitim
almak isteyen öğrencilere, eğitim ve kariyer hedeflerine
uygun profesyonel bir servis sunarak, en doğru tercihleri
yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Kurumumuz Almanya, Avusturya ve Hollanda için hizmet sunmakta
olup, bu iki ülke için eğitim almak isteyen öğrencileri ve
aileleri seyahat sürecine de hazırlamaktadır.
* Merkezi İstanbul’da olan Avrupa Eğitim Ajansı Türkiye’nin
farklı birçok noktasındaki öğrencilere ve ailelere hizmet
vermektedir. Ajansımız her yıl onlarca öğrenci ve ailenin
detaylı danışmanlık hizmeti ile Almanya ve Avusturya
hakkında bilgilendirmeyi de hedeflemektedir.

Ailelere Psikolojik Destek

Aileler çocuklarına, kendi kültür ve deneyimleriyle her zaman yol
gösterici olmuştur. Fakat yurtdışına öğrenci gönderdiklerinde,
farklı kültür, yasalar ve düzenle karşılaşırlar ve bu yüzden de
kendi çocuklarına rehberlik hizmeti sağlayamazlar.
Bu da Aileler için zorlu bir karar aşamasına yol açar.
Avrupa Eğitim Ajansı, ailelere sağladığı psikolojik destek ile bu
tedirginliği ortadan kaldırır.

Almanya’da Eğitim

Almanya’da eğitim dünyanın en
gelişmiş sanayi ve teknoloji
merkezlerinin kapılarının
aralanması anlamına da
gelmektedir. Dünyanın en büyük
firmaları ile ortak çalışmalar yapan
Alman üniversiteleri teori bilgilerin
yanında uygulamalı dersler
sunmaktadır.

Avusturya’da Eğitim

Viyana üniversiteleri
hem dünya hem de Avrupa
klasmanında dünyanın en iyi
üniversiteleri arasında
gösterilmektedir.
Avrupa Eğitim Ajansı ile
Avusturya’da eğitim fırsatlarını
en iyi şekilde değerlendirin!

Güven

* Yurtdışına eğitim için gidecek
öğrenciler ve bu öğrencilerimizin
ailelerinin bilgi sahibi olarak iç
rahatlılığıyla yola çıkmaları
öncelikli hedefimizdir.
Farklı bir ülke, farklı bir dil ve
kültürde yeni birb başlangıç
heyecan verici ama bir o kadar
da soru işaretleri ile doludur.
* Danışmanlarımız karşılaşacağınız
zorluklarda yanınızda olacaktır.

Destek

* Hem İstanbul, hem de Almanya
ve Avusturya’nın çeşitli
şehirlerinde bulunan
danışmanlarımız, anadil
düzeyindeki Almancaları,
bilgi, eğitim ve donanımlarıyla
yanınızda olacaklardır.
* Danışmanlarımızın bir kısmı
Türkiye’den bu ülkelere eğitim
için giden ve orada eğitim ve iş
hayatına devam eden, bu
aşamaları daha önce tecrübe
etmiş kişilerdir.
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