Yaz Okulu Programı (2021)
Sıkça Sorulan Sorular
Yaz Okulu Programına neden katılmalısınız?
Sizlere iki ana sebep sunabiliriz: İngilizcenizi daha anlaşılır bir şekilde her alanda
kullanabilmenize imkan sunar ve uluslararası arkadaşlıklar edinmenize fırsat sağlar. Break
Out Room programımız aracılığı ile moderatörlerimiz eşliğinde farklı milletlerden öğretmen
ve öğrenciler ile buluşarak İngilizcenizi geliştirebilir ve kültürel anlamda da
zenginleşebilirsiniz. İngilizceyi en modern teknikler ve son teknoloji ile sizlerle
buluşturuyoruz; Artificial Intelligence, Break Out Rooms, Sound Bites, Balance boosters
uygulamarımız ile sizleri bekliyoruz.
Yaz Okulu Programı ne zaman başlıyor?
Program Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hayata geçecek, başlangıç tarihi 21
Haziran 2021 bitiş 17 Eylül olacaktır. 1 haftadan başlayan zaman dilimleri ile katılım
sağlayabilirsiniz. Süreyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.
Katılım sağlamak için İngilizce seviyeniz ne olmalıdır?
Uluslararası öğretmenler sürekli iletişim halinde olacağından ve sizleri programla ilgili
yönlendirmeler yapacağından bu yönlendirme ve iletişimi anlayacak düzeyde İngilizcenizin
olmasini tercih ederiz. Bunun yanı sıra Break Out Room etkinliğinde de bireysel olarak diğer
katılımcılarla iletişim kuruyor olabilmelisiniz.

Kimler katılabilir?
İngilizcesini geliştirmek isteyen ve Preliminary düzeyinde dil yeterliliği olan 12 – 18 yaş
aralığındaki herkes programa dahil olabilir.
Ne zaman kayıt yaptırabilirim?
Kayıtlar şu an açık ve programa dahil olmak istediğiniz süreden 1 hafta öncesinden başvuru
yaparak başlayabilirsiniz.
Arkadaşlarınız ile grup halinde kayıt olursunuz % 20 indirim hakkına sahip olursunuz.
15 saatlik İngilizce yaz okulu ücreti nedir?

Bireysel: €95,00 + €10 admin => €105,00
2 katılımcı: 2* €95,00 – 5 % indirim + €5,00 admin=> 95,25 p.p
3 katılımcı: 3* €95,00 – 10% indirim + €3,33 admin =>88,83 p.p
4 katılımcı: 4* €95,00 – 15% indirim + €2,50 admin=> €83,25 p.p
5 ve daha fazla katılımcı: 5* €95,00 – 20% indirim +€2,00 admin => €78,00 p.p
Ücrete neler dahil?
15 saatlik kurs tüm materyaller dahilinde ( platformdaki görev ve etkinlikler, kompozisyon
çalışmaları ve ses ve video kayıt işlemleri) ve sertifika ile sizlere sunulacaktır. Sertifikalar
email ortamında gönderilecektir.
Hangi günler kursa katılım sağlayabilirsiniz?
Haftalık 15 saatlik kursa Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri online platformumuz aracılığı
ile 09.30 – 12.30 (CET) farklı uluslardan öğrencilerin de katılımı ile bazen genel bazen ise
Break Out Room etkinliğine dahil olabileceksiniz. Salı ve Perşembe günleri uluslararası
öğretmenler eşliğinde sorularınıza yanıt bulabilir ve bireysel rehberlik hizmetinden
faydalanabilirsiniz.
Salı ve Perşembe günleri etkinliklerine katılım zorunlu mu?
Sizlere esnek bir program sunuyoruz. Katılım sizlerin talebi doğrultusunda gerçekleşecektir,
bu günlerde sunduğumuz hizmet tamamen sizleri desteklemek ve gelişiminize yardımcı
olmak içindir.
Kurs hakkında daha fazla bilgi;
Öncelikle kendi aktif becerileriniz üzerine ( yazma, konuşma gibi) yoğunlaşmanızı bekliyoruz
Anglia, adım adım size ileriye taşıyacak ve özellikle yapay zeka teknolojisiile desteklenen
uygulamamız aracılığı ile yazma becerilerinizin gelişimine destek sunacaktır. Sound Bites ve
Balance Boosters programlarımız ile telafuzlarınız daha profesyonel olacak ve
konuşmalarınızı sistem üzerinden kaydederek kendinizi dinleme fırsatı bulacak ve bu sayede
telafuz hatalarınızı iyileştirme imkanınız olacaktır.
Ayrıca platformun en çok talep edilen uygulaması olan Break Out Room ile küçük gruplar
halinde moderatör eşliğinde, dil beceri seviyenize uygun, dünyanın farklı ülkelerinden
katılımcılar ile bir araya gelerek ingilizcenizi daha aktif ve anlaşılabilir bir şekilde kullanma
imkanına sahip olabilirsiniz
Geçtiğimiz yıl boyunca, Japonya, Endonezya, Türkiye, Ukrayna ve Hollanda’dan yüzlerce
öğrenci online platformumuz üzerinden eğitim aldı ve geri dönüşler pozitif oldu.

