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EUROCENTRES’A
HOŞ GELDİNİZ

21. Yüzyılın dünya vatandaşları için dil ve
iletişim becerileri eğitiminde dünya lideri.
21. Yüzyılın dünya vatandaşlarına, yaşam
potansiyellerine tam olarak ulaşmaları için
gerekli olan iletişim becerilerini ve özgüveni
veriyoruz.
Giderek birbirine bağlı ve rekabetçi hale
gelen bu dünyada, herkesin yaşam yolu
benzersizdir. Eğitiminizden kariyerinize ve
bunun da ötesine kadar, size sadece dil
engellerini aşmada değil, aynı zamanda
gerçekten iletişim kurabilmede, işbirliği
yapmada ve neyi seçerseniz seçin başarılı
olmada yardımcı olabiliriz. Akıllı öğrenme
sistemimiz ve destek ekibimiz sayesinde
dilediğiniz sonuçları hızlı bir şekilde alırsınız.
Uluslararası arenada yerinizi almanın
zamanı geldi.
Eurocentres’a hoş geldiniz!
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21. YÜZYILIN İLETİŞİM
STANDARTLARINI
BELİRLEME

CEFR’ın dil politikasını
biçimlendirdiği ve IELTS, TOEIC,
TOEFL gibi büyük sınavlar için bir
karşılaştırma aracı olarak
kullanıldığı ülkeler.

Yurt dışında öğrenim lokasyonları
Yurt içinde öğrenim lokasyonları

Diğer okulların ulaşmak için çaba harcadığı standartları biz belirleriz.
Eurocentres’ı seçin ve dünyanın en yaygın iletişim kıstası CEFR’ın bel
kemiğini oluşturan uzmanlardan eğitim alın.

21. Yüzyıl için
güncellendi
En son yapılan büyük bir
güncellemeyle, 21. Yüzyıl
Becerileri için temel teşkil eden
iletişim hedeﬂeri de CEFR’a
eklendi –
günümüz dünyasında başarılı
bir şekilde çalışmak, öğrenim
görmek ve yaşamak için esas
kabul edilen hayati “sosyal”
beceriler.
Eurocentres, bu tarihi
güncellemenin geliştirilmesinin
ardındaki itici güç oldu.
Dolayısıyla diğer okullar bize
yetişmeye çalışırken biz,
kendinizi küresel arenaya
taşımak ve orada başarılı
olmak için ihtiyacınız olan bütün
sertiﬁkalı becerileri size sunarak,
21. Yüzyıl Becerileri eğitimini
kurslarımıza entegre ettik.

CEFR
Dil eğitimi ve öğreniminde eşsiz
bir Avrupa Konseyi danışmanı
olan Eurocentres, Avrupa Dilleri
Ortak Çerçeve Programı’nın
(CEFR) lider geliştiricisidir.
CEFR, dünyanın dört bir
yanındaki işverenler, üniversiteler
ve hükümetler tarafından
kullanılan dil ve iletişim ölçeğini
sunar.

"Öğrenciler, talimatlara
uymak yerine değer
yaratabilmek için becerilere
ihtiyaç duyarlar."
British Council 1

21. Yüzyıl
Becerileri nelerdir?
21. Yüzyılda herkesten önde
olmak için dil becerilerinden
fazlasına ihtiyacınız vardır.
Başkalarıyla işbirliği yapmanız,
karmaşık durumların üstesinden
gelmeniz, yaratıcı ve eleştirel
düşünmeniz ve kendinizi
özgüvenli bir şekilde lanse
etmeniz gerekir.

Öğrenim ve
yenilik becerileri

Bu ve bunun gibi diğer
aktarılabilir “sosyal” beceriler,
şirketler, hükümetler ve diğer
kurumlar tarafından 21. Yüzyıl
Becerileri olarak adlandırılmıştır.

Kariyer ve
yaşam becerileri

Dijital
okuryazarlık becerileri

Öğrenim ve yenilik becerileri:
Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık, yenilik
Kariyer ve yaşam becerileri:
Uyum yeteneği, insiyatif, öz yönelim, sosyal ve kültürler arası etkileşim, verimlilik, hesap
verebilirlik
Dijital okuryazarlık becerileri:
Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı

“Öğrencilerimiz, geleceklerine
yardımcı olacak pratik
beceriler öğrenirler. Alanında
yeniliğin itici gücü olan bir
şirket için çalışmak harika bir
şey."
Allison Nunziante
Kıdemli Öğretmen
Eurocentres Brighton

"İşverenler iletişim
becerilerine sahip, ekip
içinde işbirliğine dayalı bir
şekilde çalışan ve eleştirel
düşünerek problemleri
analiz edebilen çalışanlara
sahip olmak istiyor."

1

British Council, Dünya Vatandaşları İçin
21. Yüzyıl Becerileri,
https://www.britishcouncil.ph/sites/default/
ﬁles/21st_century_skills_for_global_
citizens.pdf
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Dünya Bankası, 21. Yüzyıl İşleri İçin
Beceriler,
http://documents.worldbank.org/curated/
en/ 892121467986247777/Skills-for-jobsin-the-21st-century

Dünya Bankası 2
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70 yılı aşan akademik mükemmellikle
desteklenen saygın metodolojimiz, her
öğrencinin hızlı ve etkili bir şekilde
öğrenmesini sağlar.
Eurocentres kurslarının tasarımı ve
sunumu akademik tutarlılık, ölçülebilirlik ve
kişiselleştirme prensiplerimize dayanır.

EUROCENTRES
METODOLOJİSİ

Sınıf tabanlı ve çevrimiçi öğrenmeyi bir araya
getiren karma öğrenim yaklaşımını kullanırız.
Dolayısıyla, çok sayıda özgün iletişim
pratiğinin yanı sıra ileri teknolojiye dayalı
my.Eurocentres platformunu içeren dinamik

ve yüz yüze öğretim sunarız. Akıcılığa
giden yoldaki her adım dünyanın birincil
dil ve beceri standardı CEFR tarafından
değerlendirilirken, kurs içeriğiniz size göre
uyarlanır.
Sonuç ise ihtiyaç duyduğunuz öğrenimi
size uygun bir şekilde sunan ve çalışma
sürenizden azami fayda elde etmenizi
sağlayan tam entegre, kusursuz bir program
olur.
Bu güçlü yaklaşım, tüm Eurocentres ağında
tutarlılıkla benimsenir.

Kursunuzu size göre nasıl özelleştiriyoruz?
Etkin bir geribildirim döngüsü sayesinde, kursunuz kendi benzersiz seviye, ilgi alanı, hedef ve
ilerleme kombinasyonunuza uyacak şekilde uyarlanır.

Kurs özelleştirmesi
Öğretmen dersleri
sınıfınıza göre
özelleştirir
Geribildirimleriniz bu
özelleştirmenin yerinde
olmasını sağlar

İşbirliğine dayalı
kurs değerlendirmesi
Öğretmeniniz ve
sınıfınızla
birlikte cuma günü
değerlendirmesi
Hafta hakkında
değerlendirmeler
ve sonraki hafta
öğrenilecekler

Etüt
Öğretmeninizle
geçireceğiniz bire bir
zaman
Kişiselleştirilmiş
çalışma önerileri
sunulur

Açık öğren m hedeﬂer
CEFR seviyenizce
tanımlanır
Dersler siz ve sınıfınızla
ilişkili hale getirilir

SİZ

Formel değerlendirme
Dilinizi ve 21. Yüzyıl
Becerilerinizi test eder
Testler düzenli,
güvenilir ve tutarlıdır

Kişiselleştirilmiş bireysel
çalışma planı
Değerlendirmeler
neticesinde bireysel
çalışma planı oluşur
Multimedya öğrenim
kaynaklarını içerir

Eurocentres deneyimi, çevrimiçi
my.Eurocentres kampüsü tarafından
desteklenir ve geliştirilir. Kayıt olur olmaz
giriş yapın ve kursunuz öncesinde,
sırasında ve sonrasında sınırsız çevrimiçi
çalışma imkânlarından faydalanın.

* Mevcut seviyenizi her dil becerisi açısından kontrol edin ve
kişiselleştirilmiş ödevler alın.

my.Eurocentres Windows, iOS ve Android
aracılığıyla erişilip,
tüm İngilizce ve Fransızca kursları için
dünyanın her yerinde kullanılabilir.
Gelişim göster
Bireysel çalışma sistemi, kendi seviyenize
ve kişisel ilgi alanınıza göre uyarlanır,
gelişiminizi test eder ve özelleştirilmiş
öğrenim önerilerinde bulunur.
Bağlan
Çevrimiçi görevlerde sınıf arkadaşlarınızla
işbirliği yapın. Öğretmeninizden kişisel
rehberlik ve ödevler alın. Bize kursunuz
hakkında sorular ve geribildirimler de
iletebilirsiniz.
Sosyalleş
Sadece bir öğrenim aracı olmanın ötesine
geçen my.Eurocentres ile okulunuzun canlı
sosyal takvimine göz atabilir ve dilediğiniz
heyecan verici okul sonrası etkinliklere
kaydolabilirsiniz.
İrtibatta kal
Kursunuzun bitişini izleyen 12 ay boyunca,
sınırsız çevrimiçi öğrenim erişiminiz olur.
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ÖĞRENİM
YOLCULUĞUNUZ

4

BAŞAR
Hayatınızdaki en önemli yolculuklardan biri, başka bir dile yaptığınız yolculuk olabilir
Bu yoldaki her adımınızda sizinleyiz.
İletişim bizi birbirimize bağlar; ama öğrenim her zaman
bireysel bir deneyimdir. Muhteşem akademik ekibimizin
rehberliği ve desteğini alarak bizimle yapacağınız
öğrenim yolculuğu etkili, keyiﬂi ve tümüyle
size özel olur.

3

GELİŞİM
GÖSTER

2

ÖĞREN

1

HAZIRLAN

my.Eurocentres hesabınıza
evinizden erişebilir, CEFR
seviyenizi test edebilir ve
kişiselleştirilmiş öğrenme
deneyiminizi hemen
başlatabilirsiniz.

Sınıfta: Öğretmenler,
my.Eurocentres aracılığıyla
size danışarak, sınıfınızın
bireysel ve grup ihtiyaçları
çerçevesinde benzersiz ve ilgi
çekici sınıf dersleri planlar.
Çevrimiçi: my.Eurocentres
ile yürüteceğiniz uyarlanabilir
bireysel çalışma, öğreniminizi
iyileştirir, gelişiminizi takip
eder ve iyi bir performans
sergilediğinizde sizi daha da
ileriye götürür.
Öğretmeninizle: Etüt derslerde
öğretmeniniz bütün dikkatini
size verir. Tüm çalışmalarınız
hakkında kişiselleştirilmiş
geribildirim ve rehberlik
alırsınız.

Düzenli 360o değerlendirmeler,
öğreniminizin doğru yolda
ilerlemesini sağlar. Gelişiminiz
öğretmenleriniz, kendi öz
değerlendirmeleriniz ve formel
testler aracılığıyla izlenir.

İki haftadan uzun bir süre
bizde öğrenim görerek
21. Yüzyılın dünya
topluluğunca tanınan ve saygı
duyulan yeni becerilerinizi ve
CEFR seviyenizi gösteren bir
sertiﬁka alabilirsiniz.

Öğretmenleriniz
Eurocentres öğretmenleri niteliklidir, deneyimlidir ve işlerine tutkuyla
bağlıdır.
Bu cana yakın profesyonellerin başarılı olmanız için gereken kişisel
dikkati ve özeni göstereceklerinden emin olabilirsiniz.

Gelişiminiz
Aşağıdaki graﬁk, her bir seviyede geliştireceğiniz dil ve iletişim becerilerini ve bu
becerilere hakim olduğunuzda hayatınızın nasıl değişebileceğini gösterir.
Başlangıç seviyenizi www.eurocentres.com adresinden ücretsiz öğrenebilirsiniz.

Seviye*
C2

C1+

10

9

Süre
(hafta)**

Bu seviyedeki anahtar
beceriler

Bu becerilerle neler
başarabilirsiniz
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B r d z uzmanlık
alanında d l
hak m yet n z
mükemmelleşt r n ve
let ş m ncel kler n z
gel şt r n.

Yüksek l sans ve
doktora düzey nde
öğren m göreb l r,
uzman let ş m
becer ler gerekt ren
özel b r alanda kar yer
gel şt reb l rs n z.

Doğru ve yaratıcı b r
şek lde let ş m kurun,
karmaşık ﬁk rler ve
görüşler ortaya koyun
ve farklı bakış açılarını
der nlemes ne
değerlend r n.

Ün vers teler n yüksek
l sans programlarına
g rmeye hak
kazanab l r, l derl k,
d plomas ve yönet c
sev yes nde d l
becer ler gerekt ren b r
kar yer gel şt reb l rs n z.

Kavramları detaylı
olarak açıklayın,
d l konuşanlarla
özgürce let ş m kurun,
mesajınızı uyarlayın ve
b lg ler özetley n.

Ün vers teler n l sans
programlarına g rmeye
hak kazanab l r,
yönet c sev yes nde
ve müşter yle yüz yüze
let ş m gerekt ren
b r görevde başarılı
olab l rs n z.

Çoğu durumda
kend n z fade
ed n, duygularınız
ve deney mler n z
hakkında konuşun,
konuşmalara katılın ve
ﬁk rler tartışın.

Yüksek öğren m ç n
hazırlık kurslarına
g rmeye hak
kazanab l r, d lde
bölüme özgü let ş m
becer ler gerekt ren b r
şe g reb l rs n z.

Çeş tl günlük
durumlarda let ş m
kurun, k ş sel haberler
ver n ve alın, bas t
b lg ler aktarın.

Aradığınız adres
bulab l r ve
güvenle seyahat
edeb l rs n z. Sosyal
ağınızı oluşturab l r,
uluslararası
arkadaşlıklar
gel şt reb l rs n z.

Öneml b lg ler vermek
ve almak, k ş sel
detaylar paylaşmak ve
b r şeyler sormak ç n
temel yollarla let ş m
kurun.

Yen arkadaşlıklar
kurarak kültürel ufkunuzu gen şleteb l rs n z.
Mağazalarda, toplu
taşıma araçlarında,
otellerde ve İnternette
ht yaçlarınızı
göreb l rs n z.
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* A1-C2 seviyeleri Avrupa Dilleri Ortak
Çerçeve Programı’na (CEFR) atıfta
bulunur. 0-10 seviyeleri ise bunlarla
bağlantılı Eurocentres Dil ve İletişim
Yeterlilik Seviyeleridir.
** Haftada 20 ila 30 dersten oluşan dil
konaklamalarına dayalı ortalama öğrenim
süreleri. Kurs yoğunluğu, çalışma
performansı, ilk dil(ler) ve bireysel
özelliklerle ilişkili daha hızlı gelişim. Tüm
öğrenciler kendi hızlarında gelişim
gösterebilir.

"Dünyanın dört bir
yanından gelen
öğrencilerle tanışmayı,
onlara ilgi çekici ve faydalı
dersler vermeyi ve onların
başarılı olduğunu görmeyi
çok seviyorum."
Sari Robinson
Öğretmen Eurocentres, Londra
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İNGİLİZCE KURSLARI

10
Genel Dil ve İletişim

İş İngilizcesi ve İletişim

Bu kurslar, gittikçe bağlantılı hale gelen dünyamızda
başarılı olmak için ihtiyacınız olan aktarılabilir dil,
iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirir.

İş kurslarımız, 21. Yüzyılın küresel işyerinde başarılı
olmak için hayati önem teşkil eden belirli istihdam
edilebilirlik becerilerini geliştirirken, akıcılığa giden
yolda size rehberlik eder.

Yeni Başlayanlar İçin İngilizce
Yolculuğunuza başlayın. Başlangıç seviyesindekilere
yönelik bu hazırlık kursuyla İngilizce öğrenin. Dil
becerilerinizin ve özgüveninizin daha ilk günden itibaren
gelişmeye başladığını hissedeceksiniz.
Giriş seviyesi: 0-1/A1 öncesi-A1
Haftalık ders sayısı: 8/16

Genel İngilizce
İngilizce ve 21. Yüzyıl Becerilerinde akıcılık ve özgüven
kazanın. Sınıfta ve çevrimiçi öğrenim, özel dersler ve ﬁnal
sertiﬁkasıyla bu en popüler paketimizdir.
Giriş seviyesi: 2 -9/A2–C1
Haftalık ders sayısı: 8/16
Süre: 5-50 hafta

İş İngilizcesi
Kariyerinizi geliştirin ve uluslararası kapıları açın. Bu kurs,
mesleki durumlarda kullanılan dil ve 21. Yüzyıl iletişim
becerilerinde size akıcılık ve özgüven kazandırır.
Giriş seviyesi: 4 -9/B1–C1

İş İngilizcesi Sınavları
Dilinizi ve istihdam edilebilirlik becerilerinizi geliştirin ve
TOEIC (Test of English for International CommunicationUluslararası İletişim Dili Olarak İngilizce Dil Testi) veya
Cambridge English’in BEC (Business English Certiﬁcateİş İngilizcesi Sertiﬁkası) sınavına güvenle girin.
TOEIC - Giriş seviyesi: 4 -9/B1-C1

Akademik Amaçlı İngilizce
Akademik durumlarda potansiyelinize ulaşmak için ihtiyaç
duyduğunuz belirli dil becerilerini ve temel becerileri
öğrenin.
Giriş seviyesi: 5–9/B1–C1

Sınava Hazırlık
Sınavınızdan en iyi sonuçları alın. Bu kurslar, sınava
hazırlanmaya odaklanmanızı sağlarken dilinizi ve
21. Yüzyıl Becerilerinizi geliştirir.
IELTS
Birleşik Krallık, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve
Güney Afrika’daki üniversitelerde öğrenim görebilmek
için International English Language Testing System
(Uluslararası İngilizce Dil Testi Sistemi)
sınavına girmeniz gerekir. Yoğun sınav pratiğini sabah
derslerinize eklemek için Tam zamanlı
IELTS seçeneğini seçin.
Giriş seviyesi: 4 -9/B1–C1
Haftalık ders sayısı: 8/16
Süre: IELTS 6-12 hafta

TOEFL
Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil
Olarak İngilizce Testi) 130’dan fazla ülkedeki 8.000’in
üzerinde kolej, üniversite ve ajans tarafından tanınır
ve çoğu Amerikan üniversitesi için giriş şartıdır.
Giriş seviyesi: 5 -9/B1–C1

İNGİLİZCE KURSLARI

Üst Düzey Dil Becerisi
Üst Düzey Genel İngilizce kursumuz, dil ve iletişim
becerilerinizi geliştirmeniz ve İngilizce iletişim
kurarken güven kazanmanız için idealdir. Bu kurs
sınıf bazlı dersleri, öğrencinin özel ihtiyaçlarına
uyarlanarak kişiselleştirilen özel oturumlarla
oluşturulmaktadır.

Giriş seviyesi: A1-C2
Süre: Esnektir

Özel Amaçlara Göre Hazırlanan İngilizce (Gruplar ve Özel)
Özel Amaçlara Göre Hazırlanan İngilizce programımız,
gruplara veya bireylere, seçtikleri alanda İngilizce
eğitim görme imkanı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz,
Pazarlama, yöneticilik, mühendislik gibi daha birçok
alanda dil ve becerilerini geliştirirken, aynı zamanda
genel dil becerilerini de geliştirmektedirler.

Format: Özel ders
Giriş seviyesi: B1

Young Learners Programme
(Genç Öğrenciler)
7-14 yaş arası genç öğrencilerimize, iletişim
becerilerini geliştirmek amaçlı hazırladığımız
bireysel derslerle, özgüveni yüksek bireyler
yetiştirmede, ilk adımı atmış oluyoruz.

11

EUROCENTRES & IDP TURKEY
İŞ BİRLİĞİ
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70 yıldan fazla deneyimi ile dil eğitimi
alanında bir dünya markası olan
Eurocentres Türkiye, IDP Turkey iş
birliği ile ‘IELTS Test Venue’ olarak da
öğrencilerine hizmet veren
ilk kurumdur.
Eurocentres Türkiye IELTS
eğitiminizi aldıktan sonra sınava da
aynı binada girme şansını
öğrencilerine sunar. Farklı
lokasyonlarda düzenlenen IELTS
sınavına, eğitim aldığı yerde girmek,
öğrencilere büyük bir motivasyon ve
rahatlık sağlamaktadır.
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EUROCENTRES’I
KEŞFEDİN
Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Afrika ve Avustralya’daki okullarla birlikte, Eurocentres
öğrencilerin aradıkları dil deneyimini bulmalarını kolaylaştırıyor. Uluslararası okul ağı sayesinde
uzman tavsiyesi ve esnek kurslar sunduğumuz için size en uygun destinasyonu bulacağınızdan
emin olabilirsiniz.

İNGİLTERE

GÜNEY AFRİKA

FRANSA

KANADA

İngiltere
Fransa
İrlanda
Kanada
ABD
Avustralya
Güney Afrika
Malta
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Eurocentres okullarının özellikleri

OKULLARIMIZ

15

Merkezi konum, kolayca
erişilebilir ve hareketliliğin
kalbinde
Rahat ve etkili bir öğrenim
için aydınlık, modern
sınıﬂar
Kütüphane veya öğrenim
merkezi gibi bireysel çalışma
olanakları
Salon, teras veya bahçe
gibi konforlu ortak
alanlar
Satış otomatları, kafe veya
mutfak gibi arada atıştırma
olanakları
Öğrenim teknolojisi, interaktif
beyaz tahtalar, bilgisayarlar ve
WiFi

Sayılan olanaklar okuldan okula farklılık gösterebilir.
Ancak hangi okulu seçerseniz seçin, 21. Yüzyıl öğrenimi için
özel olarak tasarlanmış konforlu ve kaliteli bir ortam
size Eurocentres garantisidir.

Eurocentres deneyimi sınıfın çok ötesine geçer.
Her şeyin olağanüstü olması için ne gerekirse yaparız.

Eurocentres okulları
Partner okullar

AVRUPA
İRL
Dubl n
Galway
Bournemouth

KANADA

Cambr dge
Londra
Br ghton
Par s

FR
La Rochelle
Vancouver
Toronto

ABD

Lunenburg

San D ego
Malta

Ca rns

GÜNEY AFRİKA
Cape Town

AVUSTRALYA
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LONDON
Londra’da İngilizce öğrenin ve dünya standartlarında kültür, tarih
ve eğlenceyi deneyimleyin.
Londra, İngiltere’deki kültür, tarih ve iş dünyasının merkezi... Asla
durmayan, hızlı ve çok uluslu bir şehir ve okulumuz tam da Londra’nın
kalbinde yer alıyor. Victoria istasyonuna ve gezilecek noktalara kolay
ulaşımı sayesinde, hem çalışma hem de şehri keşfetme açısından
bu şehre bayılacaksınız. Eurocentres London Central’da, kariyeriniz,
ilerideki çalışmalarınız ve gezileriniz için ihtiyacınız olan becerileri
geliştirmenize yardımcı olacak İngilizce kursları sunuyoruz.

Öne çıkanlar
Küresel b r ş yer nde başarıya ulaşmak ç n gereken
let ş m becer ler n kazanacak,
Çeşitli sosyal etkinlik programlarımızla Londra’yı keşfedecek,
Dünya standartlarındaki galeri ve müzelerde kendinizi
kaybedecek,
Kraliyet sarayları ve kalelerinde yüzyıllar boyu süren tarihi
hissedecek,
Londra West End’de tiyatro gösterisinin keyﬁni sürecek,
Premier League futbol maçı izleyecek,
Londra’nın en güzel alışverişi için Oxford Street’e gidecek, ve
İngiltere ve Avrupa şehirlerine giden turlara katılacaksınız!
Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
bilgisayar olanağı
Öğrenci WiFi
Öğrenci Salonu
IELTS sınav merkezi

Okulu akredite eden kurumlar:
Accred tated by the

for the teach ng
of the Engl sh n the UK

Üye olunan grup:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Ortak Daire

29 Belgrave Road, Pimlico, London SW1V 1RB, Birleşik Krallık

Kurslar
IELTS, TOEIC, FCE
CAE ve BEC için sınav
hazırlığı
Genel İngilizce
İş İngilizcesi
Yeni Başlayanlar İçin
İngilizce
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı
İş Deneyimi
Özel Hazırlanan Kurumsal
Eğitim
Dil ve Birleşik Krallık
Entegrasyonunda Yaşam
Proje bazlı Öğrenme
Öğretmen Eğitimi (gruplar)
Sürekli Profesyonel Gelişim
Öğretmen Eğitimi
Üst Düzey İngilizce
Özel Amaçlara Göre
Hazırlanan İngilizce
Gruplar için Özel
Hazırlanan Eğitim Kursları
Okul Entegrasyon Programı
(gruplar)

eurocentres.com/tr/language-school-london

CAMBRIDGE
Cambridge’de İngilizce öğrenin ve bu meşhur öğrenci şehrinin
tarihini ve geleneklerini keşfedin.
Eğitimi ve ﬁkirleriyle ünlü bu şehirdeki Eurocentres Cambridge’de
İngilizce becerilerinizi geliştirin. Okulumuz, Cambridge’in merkezinde,
şehir merkezine ve Cambridge Üniversitesi’nin meşhur kolejlerine
birkaç dakika mesafede yer almaktadır.
Tarihte özel bir yere sahip sakin bir şehirde eğitim görmek istiyorsanız,
Cambridge tam size göre. Deneyimli öğretmenlerimiz eğitiminiz için
uygun ortamı sağlayacaktır. Dahileri ve başarılarıyla ünlü bu tarihi
şehirde benzersiz bir öğrenim deneyimi yaşayacaksınız.

Öne çıkanlar
Özel öğretmen ekibimizden uzman eğitim tavsiyeleri alacak,
Sosyal programımızda yer alan spor etkinliklerine ve bar
eğlencelerine katılacak,
Cambridge Üniversite turunda tarihin en görkemli beyinlerinin
izlerini takip edecek,
Taş döşeli sokaklarda dolaşarak tarihi şehrin saklı hazinelerini
keşfedecek,
Geleneksel sandallarda nehir turu yapacak,
Bisiklet kiralayarak yerel halk gibi keşfe çıkacak,
Cambridgeshire kırsallarını doğal güzelliğini ve büyüleyici
köylerini keşfedecek,
İngiltere ve Avrupa şehirlerine giden turlara katılacaksınız!

Okul olanakları
Bilgisayarlı çalışma alanı
Öğrenci WiFi
Öğrenci salonu
IELTS sınav merkezi
Okulu akredite eden kurumlar:
Accred tated by the

for the teach ng
of the Engl sh n the UK

Üye olunan grup:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar İçin
İngilizce
IELTS ve Cambridge sınav
grupları için hazırlık
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı
Üst Düzey İngilizce
Özel Amaçlara Göre
Hazırlanan İngilizce
Okul Entegrasyon Programı
(gruplar)
Proje bazlı Öğrenme

eurocentres.com/tr/language-school-cambridge

3-5 Glisson Road, Cambridge CB2 1NW, Birleşik Krallık
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BRIGHTON
İngiltere’nin en heyecan verici sahil şehrinde mükemmel bir
öğrenme deneyimi yaşayın.
Brighton’ın sahip olduğu tüm güzellikleri sunan şehrin kalbindeki
Eurocentres Brighton’da canlı ve hareketli sahil yaşamının yanında
mükemmel bir öğrenme deneyimi tadacaksınız.
İngilizler Brighton’a “London-by-the-sea” (Denizi gören Londra)
diyorlar ve oraya gittiğinizde nedenini anlayacaksınız. Sunulan
güzellikleri deneyimlemek için dünyanın her yerinden gelen
ziyaretçilerle eski ve yeninin rengarenk karışımı bir şehir.

Öne çıkanlar
Oldukça deneyimli öğretmenlerimizden İngilizce öğrenecek,
Brighton’ın ünlü Palace Pier’inde “ﬁsh and chips”’in tadını çıkaracak,
Tarihi Royal Pavilion’ı ziyaret edecek,
Moda mağazalarında ve butiklerde alışveriş yapacak,
Eğlenceli kafe, bar ve restoranlarda dinlenecek,
Yıl boyu gerçekleşen sanat, müzik ve yiyecek festivallerinde
eğlenecek,
Sosyal programımızda yer alan düzenli spor ve eğlence
etkinliklerine katılacak, ve
İngiltere ve Avrupa şehirlerine giden turlara katılacaksınız!
Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Öğrenci salonu ve satış
otomatları
IELTS sınav merkezi
Okulu akredite eden kurumlar:
Accred tated by the

for the teach ng
of the Engl sh n the UK

Üye olunan grup:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar İçin
İngilizce
FCE, CAE ve IELTS için
sınav hazırlığı
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı
Üst Düzey İngilizce
Özel Amaçlara Göre
Hazırlanan İngilizce
Okul Entegrasyon Programı
(gruplar)
Proje bazlı Öğrenme

eurocentres.com/tr/language-school-brighton

20 North St, Brighton BN1 1EB, Birleşik Krallık
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BOURNEMOUTH
İngiltere’deki en güzel sahile kolay ulaşım mesafesinde İngilizce
öğrenin.
Eurocentres Bournemouth’ta canlı kırsal alanla çevrili bu güzel sahil
şehrinde dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
Okulumuz, şehir merkezine kolay yürüme mesafesinde ve İngiltere’nin
iki yıldır en iyi plajı seçilen Bournemouth plajına 15 dakika yürüme
mesafesinde yer almakta.
Eurocentres Bournemouth’ta harika bir eğitim deneyimi için bize
katılın: Samimi ve arkadaş canlısı yerel halkıyla hareketli bir şehir,
turkuaz sulara uzanan altın kumlar ve İngiltere kırsallarının güzelliği
keşfedilmek üzere iki adım uzağınızda.

Öne çıkanlar
Modern sınıﬂarda deneyimli öğretmenlerle öğrenim görecek,
Spor ve eğlence etkinlikleri dolu sosyal programa katılacak,
7 mil uzaklıktaki ödüllü plajda kumsal keyﬁ yapacak,
Dalış ve farklı su sporları deneyecek,
Kiralık bisikletlerle kırlarda keşif yapacak,
Jurassic Coast’a fosil arama gezisine katılacak,
Hemen yakınlardaki New Forest’ta doğal güzelliğin keşfecek, ve
İngiltere ve Avrupa şehirlerine giden turlara katılacaksınız!

Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
bilgisayar odası
Öğrenci WiFi
Kafeterya
Öğrenci salonu ve bahçe

Okulu akredite eden kurumlar:
Accred tated by the

for the teach ng
of the Engl sh n the UK

Üye olunan grup:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar için
İngilizce
IELTS
Dil Yarıyılı/Yılı
Özel Dersler
Üst Düzey İngilizce
Özel Amaçlara Göre
Hazırlanan İngilizce
Okul Entegrasyon Programı
(gruplar)
Proje bazlı Öğrenme

eurocentres.com/tr/language-school-bournemouth

26 Dean Park Rd, Bournemouth, BH1 1HZ, Birleşik Krallık

PARIS
Zarif Paris’te sanat, moda ve kültür patlaması içinde Fransızca
öğrenin.
İster kariyerinizi geliştirmek ister çalışmalarınızı ilerletmek ya da
dünyanın en romantik dilini konuşmak için olsun, Eurocentres
Paris, Fransızca öğrenmek için mükemmel bir yer. Genel Fransızca
kurslarımızın yanı sıra, akademik ve mesleki kariyerinizde avantaj
sağlayacak İş Fransızcası ve DELF/DALF hazırlık kursu da
sunuyoruz. Latin Quarter ve Saint-Germain des Prés’in ortasında,
şehrin kalbinin attığı yerdeyiz.

Öne çıkanlar
Eğitimin, kültürün ve eğlencenin mükemmel dengesinin tadını
çıkaracak,
İş Fransızcası ve DELF/DALF kurslarımızla kariyerinizi geliştirecek,
Montmartre’ın bohem sokaklarında dolaşacak,
Marais’nin butiklerine dalacak,
Champs Elysees’nin kafe-barlarında kendinizi şımartacak,
Şehrin dünyaca ünlü galerilerinde sanatın tadını çıkaracak,
Şarap tadımı, mutfak atölyeleri ve parfüm tasarımıyla Fransız
kültürünü keşfedecek, ve
Günübirlik bir turla büyüleyici Versay Sarayı’nı ziyaret edeceksiniz!

Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Öğrenci salonu
Teras
Okulu akredite eden
kurumlar:
Établissement
d’enseignement
supérieur privé

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Özel Daire veya Otel
Kurslar
Genel Fransızca
Yeni Başlayanlar için
Fransızca
DELF/DALF sınav hazırlığı
İş Fransızcası
Özel Dersler
Dil Yılı/Yarıyılı
İş Deneyimi

eurocentres.com/tr/language-school-paris

13 Passage Dauphine, 75006 Paris, Fransa
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LA ROCHELLE
Tarihi liman şehri La Rochelle’de Fransa kültürünü ve dilini
keşfedin.
Birçok tarihi bölgesi, görkemli sahil manzarası ve geçmişin büyüsüyle,
La Rochelle’in Fransızca öğrenenler için neden popüler bir
destinasyon olduğunu anlamak pek de zor değil. Bu hareketli şehir,
tarih ve geleneksel Fransız plaj kültürü yönünden oldukça zengindir.
Şehir merkezinde yer alan Eurocentres La Rochelle, ihtiyacınız her
ne olursa olsun çeşitli Fransızca kursları sunar. Son derece kaliteli
öğretmenlere, olanaklara ve akademik desteğe sahibiz.

Öne çıkanlar
DELF ve DALF hazırlık kurslarımızla uluslararası geçerliliğe sahip
bir beceri kazanacak,
Haftalık sosyal etkinliklerimizle eğitim destinasyonunu tanıyacak,
Şehrin zengin denizcilik tarihini keşfedecek,
Muhteşem su sporu olanaklarından faydalanacak,
Pazarlarda ve 17. yüzyıl pasajlarında dolaşacak,
Segway ile tarihi şehri turlayacak,
Yürüyüş ve göz alıcı sahilleri görmek için yakınlardaki adaları
gezecek, ve
Bordeaux’nun şarap şatosunu adımlayacaksınız!

Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bilgisayarlı çalışma odası
Öğrenci WiFi
Öğrenme merkezi
Okulu akredite eden
kurumlar:
Établissement
d’enseignement
supérieur privé

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Özel Daire veya Otel
Kurslar
Genel Fransızca
Yeni Başlayanlar için
Fransızca
Özel Dersler
DELF/DALF sınav hazırlığı
Dil Yarıyılı/Yılı

eurocentres.com/tr/language-school-la-rochelle

4 Rue Cardinal, 17000 La Rochelle, Fransa
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DUBLIN
Dublin’de İngilizce öğrenin ve İrlanda’nın
misaﬁrperverliğini ve tarihini en iyi şekilde deneyimleyin.
Partner okulumuz Alpha College of English, gezi, kariyer ve eğitim
ihtiyaçlarınıza uygun dil kursları sunar. Okul, şehir merkezine yürüme
mesafesinde olan iki 19. yüzyıl binasında yer alır. Merkezi lokasyonu
sayesinde Eurocentres’ın Dublin’deki partner okulu dikkat çekiyor.
Hızla büyüyen kültürel, ﬁnansal ve teknolojik bir metropol olan Dublin,
İrlanda’nın misaﬁrperverliğini en iyi şekilde deneyimlemeniz ve
İngilizce becerilerinizi geliştirmeniz için mükemmel bir yerdir.

Öne çıkanlar
İhtiyaçlarınıza yönelik tasarlanan çeşitli kurslarımızla İngilizce
öğrenecek,
Şehrin en iyi fırsatlarını keşfetmek için çeşitli sosyal programlarımıza
katılacak,
Başkentin keyiﬂi barlarından birinde geleneksel müziğin keyﬁni
sürecek,
Dünyaca ünlü Trinity College’da gezinecek,
Dublin kalesinde gezintiye çıkarak İrlanda’nın geçmişini keşfedecek,
Şehrin kalbinde adeta bir vaha olan Phoenix Park’ta dolaşacak,
Dünyaca ünlü İrlanda misaﬁrperverliğini deneyimleyerek yerel halkı
tanıyacak, ve
Günlük turlara katılarak ilginç özellikleriyle İrlanda şehirlerini
dolaşacaksınız!

Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Öğrenme merkezi
Öğrenci salonu
Kafeterya
Okulu akredite eden
kurumlar:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar İçin
İngilizce
IELTS ve Cambridge sınav
grupları için hazırlık
İş İngilizcesi
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı
Genç Öğrenciler

eurocentres.com/tr/language-school-dublin
4 N Great George’s St, Rotunda, Dublin, İrlanda

GALWAY
İrlanda’nın Atlantik kıyısı üzerindeki özgün ve bohem Galway’de
İngilizce öğrenin.
Partnerimiz Bridge Mills Galway Language School, sizlere İrlanda’nın
en özgün ve hareketli şehirlerinden birinde İngilizce öğrenme fırsatı
sunuyor. 18. yüzyıla ait bir değirmen, okul binasına dönüştürülmüştür
ve bu büyüleyici dönem binası, modern bir dil okulundan
bekleyeceğiniz tüm olanaklara sahiptir ve Galway’in tam kalbinde
yer alır. Şehri keşfedin, canlı ve enerjik sanat, yaratıcılık ve tarih
karışımını deneyimleyin.

Öne çıkanlar
Kariyer, eğitim ve seyahat İngilizcesi becerilerinizi geliştirecek,
Şehirdeki haftalık sosyal ve kültürel etkinlik programımıza katılacak,
Yıl boyunca ﬁlm, müzik ve kültürel etkinliklerin tadını çıkaracak,
Vahşi ve romantik Atlantik kıyılarını keşfedecek,
İrlanda kültür ve müzik atölyesine katılacak,
Aran Adasını ve Moher Kayalıklarını gezecek,
Yerel ürünler ve el işleri satan haftalık pazarları
dolaşacak, ve
Dublin’de gezintiye çıkacaksınız!

Okul olanakları
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Öğrenci salonu
Bina içinde kafe ve restoran
Okulu akredite eden
kurumlar:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar için Dil
IELTS ve Cambridge
sınav grupları için hazırlık
Özel Dersler

eurocentres.com/tr/language-school-galway
The Bridge Mills, Galway, H91 R1WF, İrlanda
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TORONTO
İngilizcenizi geliştirin ve Kanada’nın heyecan verici modern
metropolünü keşfedin.
Eurocentres Toronto’da sizlere profesyonel dil kurslarından çok daha
fazlasını; eşsiz bir şehre kültürel bir gezi sunuyoruz. Okulumuz şehrin
eğlence merkezinde yer almaktadır. Parklar, plajlar, restoranlar ve
mağazalarla dolu bu şehirde, kendinize uygun keşfedilecek yüzlerce
fırsat bulacaksınız. Ontario Gölü kıyılarında yer alan şehir, etrafı
keşfetmek için ideal bir merkez.

Öne çıkanlar
İhtiyacınıza uygun çeşitli kursları modern sınıﬂarda alacak,
Okulun hareketli sosyal etkinlik programının tadını çıkaracak,
Dünyaca ünlü Niagara Şelalelerini görecek,
Hokey maçı ve Toronto Maple Leafs maçı izleyecek,
CN Kulesi’nde kenar yürüyüşü yaparak 365 metre yukarıdan
manzarayı seyredecek,
30 km uzunluğundaki yeraltı alışveriş kompleksi PATH’te alışveriş
yapacak,
Ontario Gölü’nde huzurlu bir vapur gezintisine çıkacak,
Kanada ve ABD şehirlerine giden turlara katılacaksınız!

Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Satış otomatı bulunan
öğrenci salonu
Okulu akredite eden
kurumlar:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Özel Daire veya Otel
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar İçin
İngilizce
IELTS, TOEFL, TOEIC ve
Cambridge sınav grupları
için hazırlık
İş İngilizcesi
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı
Genç Öğrenciler

eurocentres.com/tr/language-school-toronto

111 Peter St #220, Toronto, ON M5V 2H1, Kanada
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LUNENBURG
İngilizce öğrenin ve Nova Scotia’nın başkentinin zengin tarihini ve
büyüleyici manzarasını keşfedin.
Kariyer, akademik ve yaşam hedeﬂerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan
dil becerilerini Eurocentres Atlantic Canada’da geliştirin.
Eurocentres Atlantic Canada, Nova Scotia eyaletinin renkli başkenti
Lunenburg’ta yer alır. Bu UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı, İngilizce
öğrenmek ve Kanada’nın nefes kesen kıyılarını keşfetmek için harika
bir merkez.
Başarıya ulaşma için gereken dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı
olacak iyi eğitimli İngilizce öğretmenlerimizle eğitim göreceksiniz.

Öne çıkanlar
Benzersiz gönüllü stajlarla İngilizcenizi geliştirecek,
Kültürel dil programımızla edebiyat ve sanat hakkında bilgi sahibi
olacak,
Sosyal programımızda yer alan eğlenceli dönem etkinliklerinin tadını
çıkaracak,
Fayton turuyla yerel tarihi keşfedecek,
Tekne turuyla yerel su yollarını keşfedecek,
Balina izleme turlarında kaplumbağa, fok balığı, yunus ve kambur
balinaları seyredecek,
Bluenose Golf Club’ta bir tur golf oynayacak, ve
Yerel Zipline ve tırmanış macera parklarında havada süzüleceksiniz!

Okul olanakları
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Öğrenci Salonu
Mutfak
Öğrenme merkezi
Okulu akredite eden
kurumlar:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar için
İngilizce
Akademik Amaçlı İngilizce
İş İngilizcesi
Kültürel Etkinlik Programı
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı
IELTS

eurocentres.com/tr/language-school-lunenburg

97 Kaulbach St Lunenburg, NS B0J 2C0, Kanada

26

VANCOUVER
Nefes kesen dağlarla çevrili bu canlı kordon şehrinde İngilizce
öğrenin.
İster kariyerinizi geliştirmek ister çalışmalarınızı ilerletmek ya da
iletişim becerilerinizi geliştirmek için olsun, çeşitli kurslarımız tüm
öğrenme ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Eurocentres Vancouver, şehir
merkezinin kalbinde, Waterfront İstasyonundan yalnızca birkaç adım
uzaklıkta yer alıyor. Sosyal programımız, burada görülmesi gereken
yerleri kaçırmamanızı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen diğer
öğrencilerle tanışmanızı sağlayacak.

Öne çıkanlar
Dil ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli kurslardan birini seçecek,
Çeşitli sosyal etkinlik programlarıyla Vancouver’ı tanıyacak,
Okulun bulunduğu tarihi Gastown Bölgesini gezecek,
Vancouver’ın plajlarında yorgunluğunuzu atacak,
Bu canlı kozmopolit şehirde alışverişin, kültürün ve gece hayatının
tadını çıkaracak,
Çeşitli kış ve su sporlarını deneyecek,
Balina izleme turunda Katil balinaları ve Kambur balinaları
seyredecek, ve
Bir buz hokeyi ya da Amerikan futbolu maçını yakından
izleyeceksiniz!

Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Satış otomatı bulunan
öğrenci salonu
IELTS sınav merkezi
Okulu akredite eden
kurumlar:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Özel Daire veya Otel
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar İçin
İngilizce
IELTS, TOEFL, TOEIC ve
Cambridge sınav grupları
için hazırlık
İş İngilizcesi
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı
Genç Öğrenciler

eurocentres.com/tr/language-school-vancouver
250, 815 W Hastings St, Vancouver, BC V6C 1B4, Kanada

SAN DIEGO
Güneşli San Diego’da dalgalara karşı İngilizce öğrenin ve
Kaliforniya hayallerinizi gerçekleştirin.
Eurocentres San Diego sizlere, güzel Kaliforniya kıyısı üzerine kurulu
canlı ve hareketli bir şehirde İngilizce becerilerinizi geliştirme fırsatı
sunuyor. Okulumuz, şehrin kalbinde genç, popüler ve canlı bölge
olan Gaslamp Quarter’da yer alıyor. Yıl boyu neredeyse mükemmel
iklimi, etkileyici plajları, büyüleyici manzarası ve dünya standartlarında
restoranları ve kültürel mekanlarıyla San Diego, Amerikan kültürünü
güvenli ve samimi bir şehirde deneyimlemek isteyen uluslararası
öğrenciler için son derece uygun bir lokasyon.

Öne çıkanlar
Kariyer, üniversite ve seyahat İngilizcesi becerilerinizi geliştirecek,
Göz alıcı dalgalarıyla 110 kilometre boyunca uzanan kumsalın tadını
çıkaracak,
Gaslamp Quarter’ın restoranlarını, barlarını ve gece kulüplerini
keşfedecek,
Balboa Park’ın bahçelerinde, müzelerinde ve dünyaca ünlü
hayvanat bahçesinde dolaşacak,
Anza-Borrego Çölü Kent Parkı’nda yürüyüş yapacak,
Bisiklet kiralayarak şehri bisikletle turlayacak,
Sörf ve kürek sörfü gibi su sporları deneyecek, ve
Disneyland ve Hollywood’a giden turlara katılacaksınız!

Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Satış otomatı bulunan
öğrenci salonu
Çatı Terası
IELTS sınav merkezi
Okulu akredite eden
kurumlar:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Ortak Daire
Özel Daire veya Otel
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni Başlayanlar İçin
İngilizce
IELTS, Cambridge sınavı,
TOEIC ve TOEFL için
hazırlık
İş İngilizcesi
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı
Genç Öğrenciler

eurocentres.com/tr/language-school-san-diego

415 Broadway, San Diego, CA 92101, ABD
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CAIRNS
Rengarenk resiﬂer ve tropikal ormanlar, Cairns’de benzersiz bir
öğrenme deneyimi sunuyor.
Eurocentres Cairns’de İngilizce öğrenirken kariyerinize başlayın,
eğitiminizi ilerletin ve gezilerinizi artırın. Okulumuz, Cairns şehir
merkezinin tropikal palmiyeleri arasında yer alıyor. Modern
olanaklarımız ve sınıﬂarımızla, dünya standartlarında eğitim
alırken, gerçek Avustralya kültürünü deneyimleyeceksiniz. Cairns,
Queensland’in tropikal kuzeyine giden yolculuğunuza ve İngilizce
serüveninize başlamak için muhteşem bir yer.

Öne çıkanlar
Deneyimli yabancı dil öğretmenlerinden oluşan ekibimizden İngilizce
öğrenecek,
Hareketli eğlence ve spor etkinliklerimizin yer aldığı sosyal
programımıza katılacak,
Olmazsa olmaz Avustralya deneyimi; tokyo giyip plajda barbeküye
katılacak,
Dalış yaparak doğa harikası Büyük Set Resiﬁni görecek,
Yağmur ormanları teleferiğinde ağaçların üzerinde bir yolculuk için
ormana gidecek,
Deniz paraşütü ve serbest paraşüt fırsatlarını değerlendirecek,
Kelebekler ve botanik bahçelerinin egzotik çiçekleri arasında
dinlenecek, ve
Babinda Boulder’ın tropikal koylarının berrak sularında yüzeceksiniz!

Okul olanakları
İnteraktif tahta
Bireysel çalışma için
kütüphane ve bilgisayar
odası
Öğrenci WiFi
Öğrenci salonu ve mutfak
Kafeterya
Bahçe
Okulu akredite eden
kurumlar:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Ortak Daire
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni başlayanlar İçin
İngilizce
IELTS ve Cambridge sınav
grupları için hazırlık
İş İngilizcesi

eurocentres.com/tr/language-school-cairns

91-97 Mulgrave Road 4870 Cairns, Avustralya

CAPE TOWN
İngilizce öğrenin ve kozmopolit Cape Town’ın heyecan uyandıran
kültür zenginliğini keşfet.
Dil becerilerinizi geliştirerek Eurocentres Cape Town’daki bu canlı
metropolün bir parçası olun. Şehir merkezinde Greenmarket
Meydanı’nda yer alan okulumuzda sizlere muhteşem bir öğrenme
deneyimi sunuyoruz.
Size çevreyi tanıtmak için, okul sosyal programımız gezilmesi gereken
yerleri, faaliyetleri ve etkinlikleri ön plana çıkarmakta. Şehrin sahip
olduğu her şeyi, onu en çok tanıyanlarla birlikte keşfedebilirsiniz.

Öne çıkanlar
Kariyer, üniversite ve seyahat İngilizcesi becerilerinizi geliştirecek,
İhtiyaçlarınıza yönelik kurslarda özgüven kazanacak,
Cape Town’ın en iyi barlarını, restoranlarını ve gece hayatını
keşfedecek,
Simgesel Table Mountain’a çıkarak manzarayı seyredecek,
Egzotik safari türlerini görmek için Kruger Milli Parkı’na gidecek,
Müze ve tarihi alanlarda şehrin geçmişini keşfedecek,
Üzüm bağlarında tadım turlarına çıkarak bölgenin meşhur
şaraplarının tadımını yapacak, ve
Tekne turu ve su sporlarıyla suyun keyﬁni çıkaracaksınız!

Okul olanakları
Bilgisayar odası
Öğrenci WiFi
Öğrenci salonu ve mutfak
Öğrenme merkezi
Okulu akredite eden
kurumlar:

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Öğrenci Rezidansı
Kurslar
Genel İngilizce
Yeni başlayanlar İçin
İngilizce
İş İngilizcesi
IELTS, TOEFL ve
Cambridge sınav grupları
için hazırlık

eurocentres.com/tr/language-school-cape-town

40 Shortmarket St, Cape Town, 8000, Güney Afrika
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MALTA
Bu rengarenk Akdeniz adasında benzersiz bir İngilizce öğrenme
deneyimi yaşayın.
Atlas Language School’da İngilizce öğrenirken bir yandan da
Akdeniz’deki bu adadaki farklı tarihi, kültürü ve yaşamı İngilizce bir
pencereden keşfedin. Atlas Malta, Malta’nın doğu yakasındaki St.
Julian’ın eteklerinde yer alan deniz kıyısındaki Pembroke şehrindedir.
Akdeniz’in büyüleyici manzarasına sahip olan şehir, adeta bir tabloyu
andırmaktadır.
İngilizce’yi öğrenmek ve bir ada keşfetmek için mükemmel bir
ortamdır. Gerçekten unutulmaz bir tecrübe yaşayacağınızı garanti
ediyoruz.

Öne çıkanlar
Deneyimli öğretmenlerimizle İngilizcenizi geliştirecek,
Yılda 300 gün güneşin tadını çıkarın,
Canlı gece hayatını ve yüzlerce yıllık kültürü bir arada yaşayın,
Başkent Valletta’nın tarihi mekanlarını keşfedecek,
Turkuaz sularda yüzerek altın kumlarda güneşlenecek,
Cennete dair bir dokunuş için Blue Grotto’ya gidecek,
Dalış turuyla egzotik deniz yaşamını görecek,
Teknedeki gece partileri ve Grand Harbour gemi turlarıyla denize
açılacaksınız!

Okul olanakları
Geniş kafe
Öğrenci WiFi
Öğrenci rahatlama alanı
Bireysel çalışma odası

Konaklama
Aile Yanında Konaklama
Ortak Daire
Öğrenci Rezidansı

Okulu akredite eden
kurumlar:

Kurslar
Genel İngilizce
IELTS sınav hazırlığı
Özel Dersler
Dil Yarıyılı/Yılı

eurocentres.com/tr/language-school-malta

Triq Alamein Pembroke PBK, 1770, Malta

“Eurocentres’ın özel
bir metodolojisi vardır:
my.Eurocentres ile tüm
derslerinizi inceleyebilir
ve aynı zamanda
orada ödevlerinizi de
yapabilirsiniz. Öğretmen
daima öğrencinin özel
ihtiyaçlarını bilir. Ben,
tam da bu yüzden burayı
çok seviyorum!”
Rodrigo Lombardi
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Daha fazla bilgi
Başarılı ve uluslararası bir geleceğe
doğru ilk adımınızı atın.
Yerel temsilcinizle görüşün
veya www.eurocentres.com.tr adresini ziyaret edin.

Bizi takip edin
twitter: EurocentresTR
instagram: EurocentresTurkiye

İletişim
0212 660 06 05
info@eurocentres.com.tr
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