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Qkids nedir?  

Qkids; uluslararası alanda çocuklar için en çok tercih edilen ingilizce dil eğitim programıdır, Avrupa 

Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) kapsamında A1 Başlangıç ve - C1 İleri yetkinlik düzeyi aralığında 

öğrenme deneyimi sunmaktadır.  

National Geographic Learning kaynakları ile hazırlanan Qkids interaktif arayüzü; 12 seviyede 780 

farklı dersten oluşmaktadır. Qkids’ te her bir ders; dinleme, okuma, konuşma, telaffuz, kelime 

bilgisi ve gramer becerilerini ele alan öğrenme modülleri, egzersiz bölümleri ve yine ders içeriğine 

göre özelleştirilmiş video öğretileri içermektedir.  

Pedagojik formasyon ve uluslararası öğretmenlik yapmak üzere TESOL sertifikasına sahip Kuzey 

Amerikalı öğretmenlerden oluşan eğitmen kadrosu, nitelikli eğitim metodolojisi ve dünya genelinde 

1.000.000’u aşkın aktif öğrencisiyle Qkids; İnteraktif İngilizce eğitiminde tüm dünyada lider 

konumdadır.  

Neden Qkids?  

Qkids, sadece çocuklara yönelik eğitim verir ve dayandığı akademik referanslar, dil 

edinimlerinin test edildiği ölçme değerlendirme araçları dünyanın en önde gelen markalarından 

oluşmaktadır. Qkids 4-12 yaş arası çocuklarda interaktif İngilizce eğitimi konusunda tüm 

dünyada lider konumdadır, çocuğunuza erken yaşlardan itibaren dil öğrenimini sevdirerek 

hedeflenen düzeyde dil becerileri kazandırmak için Qkids’e müracaat edebilirsiniz.  

National Geographic Learning  

Qkids, akademik olarak National Geographic Learning kaynakları ile hazırlanmış bir öğrenme 

platformuna sahiptir, Qkids çocuk uygulaması, Qkids App olarak adlandırılan bu uygulama ile 

çocuğunuz seviyesinin belirlendiği adaptif yerleştirme testi ve ardından okuma, dinleme, telaffuz, 

heceleme, kelime ve gramer becerilerinin öğretildiği alıştırmaları çözerek dil becerilerini geliştirir, 12 

farklı seviye ve 2 ek ses bilgisi (Phonetic) bölümünde bulunan 780 derse ilişkin seslendirilmiş 

çalışma kitapları ve derse özel gerçek yaşam senaryolarından oluşan videolarla bütüncül öğrenme 

içeriği deneyimleyen çocuğunuz İngilizceyi akademik referanslara bağlı öğrenirken eğlenecek ve 

çalışma saatlerini kendiliğinden artırdığını farkedeceksiniz.  

Qkids öğretmenleri  

Qkids öğretmenlerinin tamamı TESOL (Uluslararası Eğitmenlik) sertifikasına sahip olmakla birlikte 

çocuklara yönelik eğitim üzerine pedagojik formasyon almış sadece Kuzey Amerikalı eğitmenlerden 

oluşmaktadır. Bu durum çocuğunuzun, dil edinimleri noktasında ileri verimlilik gösterdiği yaş 

aralığında, doğru telaffuz becerileri edinmesi adına oldukça önemlidir. Qkids; psikolog ve pedagog 

eşliğinde işlenen canlı dersleriyle benzersiz bir İngilizce öğrenme deneyimi sunar.  

TOEFL Primary® ve TOEFL Junior® Testi  

Qkids’te bitirilen her seviye ve 60 canlı ders sonunda çocuğunuz uluslararası olarak tanınan TOEFL 

Primary® veya TOEFL Junior® testlerinden birine ücretsiz olarak girmeye hak kazanır. Bu Qkids’in 



kalite politikaları gereği, çocuğunuzun Qkids öğrenme süreci boyunca edinimlerini global olarak 

geçerli bir sertifikasyonla ölçümlemenize olanak tanıyan adil bir yaklaşımdır.  

Qkids patentli interaktif arayüz  

Qkids’i ayrıcalıklı yapan bir diğer özelliği ise çocuğunuzun öğrenme ortamıyla etkileşime girmesine 

olanak tanıyan özelleştirilmiş interaktif arayüzdür. Bu arayüzde; taklit birçok uygulamada olduğu gibi 

Powerpoint Slaytları veya PDF dokümanları yerine öğrencinin dokunarak tecrübe etmesini 

sağlayan ve ders edinim düzeyini yüksek noktalara çıkartan özelleştirilmiş aksiyon ve 

animasyonlara yer verilmiştir.  

Qkids Peer Learning®  

Qkids’te akran eğitimi (Peer Learning®) uygulanır; 4-12 yaş arası çocuklarda eğitimin verimli ve 

interaktif koşullarda gerçekleşebilmesi için çocuğunuz kendi yaş ve seviyesine uygun diğer 

çocuklarla bir araya getirilir; çocuğa ve yaş seviyesine uygun ödüllendirme, başarının teşvik edilmesi, 

kontrollü ortamda tatlı bir rekabet, işbirliği ve koordinasyon süreçleri psikolog ve pedagog eşliğinde 

teşvik edilir.  

Qkids oyunlaştırılmış eğitim araçları ve interaktif arayüz eşliğinde çocuğun dikkat seviyesini üst 

düzeye çıkartır ve bu esnada köklü akademik kaynaklardan beslenen İngilizce deneyimini çocuğunuza 

yansıtır.  

Qkids akademik referanslara dayanır, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) uygunluğu vardır. 


