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AKREDİTASYONLAR, LİSANSLAR 
 VE KURUMLAR
Okullarımız, bulundukları ülkelerdeki en önde gelen kurumların 

akreditasyonuna sahiptir ve pek çok büyük uluslararası 

organizasyonlara üyedir. 

ABD

KANADA

İNGİLTERE

İRLANDA

MALTA

GÜNEY AFRİKA

Star Chain Okul 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020
18 Yaş Altı Kursları  2010, 2011, 2012, 2013, 2014

ÖDÜLLER
Sektörümüzün en önemli ödülü olan ST Star Chain Okul Ödülü'nü 

2020/21, 2018, 2017, 2016 ve 2011 yıllarında kazandık ve bu ödül için 

2007 yılından beri neredeyse her yıl aday gösterildik. 

2016 yılında, sektörde alanında öncülük eden Turuncu Halı 

Deneyimi çalışmamız ile, İngiltere'nin Müşteri Hizmetleri Gümüş 

Yıldız Ödülü'nü kazandık. 2009 ve 2010 yıllarında ise Star İnovasyon 

Ödülü'ne layık görüldük.

Ryugaku Dergisi tarafından  
EC Virtual  2021 En İyi Okul 

Ödülü kazananı

ST Yıldız Ödülleri
  ST Star Chain Okul Ödülü'nü 2020/21, 2018, 2017, 2016 

ve 2011 yıllarında kazandık ve bu ödül için 2007 yılından 
beri neredeyse her yıl aday gösterildik.

  ST Star İnovasyon Ödülü: 2010 ve 2009 

Diğer Ödüller

 2021
 EC Virtual için Japonya En İyi Okul Ödülleri,  

 Ryugaku Japonya

 2020
 EC Toronto için Japonya En İyi Okul Ödülleri,  

 Ryugaku Japonya

 2019
 En İyi Zincir Okul, UED

 2018
 En İyi Kabul Desteği, IE Intercambio

 Akla İlk Gelen Okul

 EC - Yılın Okul Grubu, ESL

 En İyi Malta Okulu, UED

 2017

 Yılın KSS Şampiyonu, UED En İyi İngilizce

 EC Malta - (İngilizce) Yılın Okulu ödülü, ESL

 En İyi Kabul Desteği, IE Intercambio

 En İyi Operasyon Desteği, Travelmate

 2016
  İngiltere'nin Müşteri Deneyimi Gümüş Yıldız Ödülü  

(Turuncu Halı Deneyimi için)

 Akla ilk gelen okul, Travelmate

 Deneyim, ESL Yılın Okul Grubu, ESL

 Dil Okulu, UED En İyi Zincir Okulu

İÇİNDEKİLER 
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İlham kaynağınızı bulmak, 

motivasyonunuzu bulmak, 

vizyonunuzu bulmak, 

SESİNİZİ BULMAK
için bize katılın.

Biz insanlara ilham veririz. Bir ekip olarak, bir aile 
olarak, her gün öğrencilerimize, ortaklarımıza ve 
birbirimize ilham veririz. Biz bilgiye güç katar ve onu 
paylaşarak başarı yaratırız. 

Kendimiz ve öğrencilerimiz için büyük hayallerimiz var. 

Tek bir okuldan küresel bir zincire, küresel eğitimdeki 
bir lidere, inançlarımız hiç değişmedi. İnsanlara ve 
onların sınırsız potansiyeline inanıyoruz. Başarıyı 
kutluyor ve besliyoruz; ve bu yol boyunca her zorluğu 
kucaklıyoruz.

Pozitif bir zihniyetle yeniliklere imza atar ve hep 
ileriye gideriz. Tökezlediğimizde ayağa kalkar, yeniden 
odaklanır ve kendimize yeni bir yol açarız. 

Bu muhteşem yolculukta karşılaştığımız herkes 
bizi biz yapmaya yardımcı olur. Bu bağlantılar aynı 
zamanda sizin, şimdi ve gelecekte kim olduğunuzu 
şekillendirecek. 

İÇİNDEKİLER 
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COVID-19  
Sürecinde Yurt  
Dışında İngilizce 
Eğitim

Uyum sağla. Pozitif Kal. Gelişime Devam Et.
Bütün öğretmenlerimiz - sosyal mesafenin getirdiği kısıtlamalara rağmen 

- eğlenceli ve etkin bir eğitim vermek üzere eğitildiler. Bunu yaparken hem 

öğrencilerimizin hem de ekip arkadaşlarının güvenliğini korumaya devam 

ediyorlar.

Karantinanın gerekli olması ya da bir şehrin karantina durumuna 

geçmesi durumunda, öğrencilerimiz EC Virtual aracılığıyla, tıpkı yüz yüze 

derslerdeymiş gibi öğrenmelerine, gelişmelerine, ilerlemelerine yardımcı 

olacak aynı ders içeriğini kullanarak eğitimlerine devam edebilecekler.

Öğrenirken Emniyet

e  Sosyal mesafe ve hijyenin önemini hatırlatmak amacıyla okul 

genelinde dikkat çekici işaretler asılıdır

e  Yüz maskeleri ve siperlikler tüm EC okullarında siz,  sınıf arkadaşlarınız  

 ve çalışanlar için yeni normalin bir parçası artık

e  Tüm okullarda el dezenfektanları bulunmaktadır

e  Mobilyalar, güvenli sosyal mesafeyi korumak için düzenlenmiştir

e  Zemin işaretleri, sosyal mesafe konusunda açık bir rehberlik sağlar

e  Düzenli ve derinlemesine temizlik uygulamaları, okullarımızın sizin için 

mümkün olduğunca güvenli olmasını sağlayacaktır

EC, COVID-19 belirtileri gösterme durumu olan veya testi pozitif olan tüm 

personel veya öğrenciler için yerel protokolleri takip edecektir

EC okulları için siz, yani öğrencilerimiz, her şeyden önce gelir. 

Bizler tepkisel davranıp "kolay çözüm" ile tatmin olmayız. Biz 

araştırma yaparız. Düşünürüz.  

Aldığımız kararları en iyi öğrenme sonuçlarına göre alırız.  

Bütün okullarımızda koronavirüs (COVID-19) ile ilgili durumu 

çok yakından takip ediyoruz. Her bir lokasyon için duyurulan 

ulusal tavsiyelere uymaya devam edecek ve öğrencilerimizin 

ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için mümkün olan her 

şeyi yapacağız.

Her bir okulumuzun güvenlik tavsiyeleri için lütfen online 
kaynaklarımızı okuyunuz.

İÇİNDEKİLER 
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EC Online 
Kaydınızı yaptırdığınız andan ayrıldığınız güne kadar, 

gelişiminizi kontrol etmenize yardımcı olacak, kişisel araç 

kitiniz olan EC Online erişimine sahip olacaksınız.

EC Online, mevcut İngilizce seviyenizi test edeceğiniz, ilerlemenizi takip 

edeceğiniz, güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında fikir edineceğiniz, online 

pratik yapabileceğiniz materyallere erişebileceğiniz ve sınıf dışında 

öğretmenlerinizle etkileşime geçebileceğiniz bir sistemdir. Ayrıca, 

evinizden İngilizce öğreneceğiniz çevrimiçi sınıfımız EC Virtual'da bize 

katılarak İngilizce yolculuğunuza hazırlanabilirsiniz.

EC Online ile:

  Varış öncesi öğren ve katıl: EC Online Yerleştirme Testi ile 

İngilizce seviyenizi öğrenin ve sonucunuza göre öğrenme 

materyallerinizi edinin. İlk gün programınızı, hafta sonu 

aktivitelerinizi görüntüleyin ve okulunuzla ilgili bilgilere erişin,

  Hedeflerini paylaş: Hedeflerinizi anlamamız ve deneyiminizi 

ihtiyaçlarınıza göre düzenlememiz için varış öncesi anketine katılın.

  Öğrenimini kişiselleştir: İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş bir 

öğrenme materyalleri listesi edinin.

  Özel dersler al: Öğretmeninizden iyileştirmeye yönelik geri 

bildirim ve öneriler almak için bire-bir derslere katılın.

  İlerlemeni takip et: Ne kadar ilerleme sağlayabileceğinizi ve bu 

yolda ne kadar ilerlediğinizi görmek için değerlendirme sistemini 

kullanın. 

  Sosyal programını planla: Okul tarafından yürütülen değişik 

sosyal etkinlikler ve ücretsiz dil atölyeleri hakkında bilgi edinin.

  Öğrenimini ölç: Gelişiminizi teyit etmek ve kurs bitirme 

sertifikanızı alabilmek için EC Online Exit sınavına girin.

Yolculuğunuz 
Başlasın

 EC'de hedeflerinize ulaşmak

EC Online'ı kullanırken

Akademik Yolculuğunuz
EC akademik yolculuğunuz kursa kaydığınızı yaptırdığınız anda başlar. Size gerçek ve ölçülebilir sonuçlar sunacak, uluslararası standartlara uygun 

şekilde yapılandırılmış, bununla birlikte ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere size özel hazırlanmış bir müfredata erişim sağlarsınız. 

TAMAMEN EŞLEŞTİRİLMİŞ BİR 
MÜFREDAT   

Dil öğreniminin uluslararası bir 

ölçütü olan Ortak Avrupa Diller 

Çerçevesi ile uyumludur.

  BELİRLENMİŞ EĞİTİM 
SONUÇLARI  

Her bir seviye için gerekli beceri 

ve yetenekler tanımlanır ve 

siz de tam olarak ne yapmanız 

gerektiğini bilirsiniz.

SONUÇ ODAKLI ÖĞRENİM   
Ders dışındaki bireysel 

çalışmalarınız ve pratiğinizin 

yanında dersler, aktiviteler, 

ev ödevleri ve kişisel 

yönlendirmeler size her seviye 

boyunca rehberlik edecek.

DÜZENLİ  
DEĞERLENDİRMELER  

Sınıf içinde haftada bir ve 

genel ilerlemeniz için her beş 

haftada bir değerlendirilirsiniz 

ve böylece öğretmenleriniz 

desteğe ihtiyacınız olan 

 alanlara odaklanabilirler.

Öğrenme Yönteminiz

ÖZGÜN İLETİŞİM  

Bir yandan sürekli ilerlemenizi sağlayacak 

yeni beceriler edinerek gerçek durumlarda 

öğrendiklerinizi güvenle kullanmanızı sağlarken, 

size İngilizce yapılarını (dilbilgisi, kelime dağarcığı 

ve telaffuz) ve okuma, yazma, konuşma ve dinleme 

becerilerinizi geliştirmenize yardım ederiz.

AÇIK VE ANLAŞILIR HEDEFLER  
EC'de, akademik amaçlarınıza ulaşmanıza 

yardımcı olmak için size hedef odaklı destek 

sağlıyoruz. Değerlendirmelerimiz nasıl 

ilerlediğiniz ve nerede daha fazla yardıma 

ihtiyacınız olduğu konusunda size geri bildirimde 

bulunur.

EC'NİN SUNDUKLARI

EC ONLINE  
EC Online, değerlendirmenize  

veya öğretmenlerinizin önerilerine dayanarak kişisel 

hedeflerinize uygun çalışma materyali sağlar.  

Bire bir değerlendirmelerimiz ve müdahalelerimiz, 

hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak üzere 

tasarlanmıştır.  

Ayrıca daha fazla ev ödevi isterseniz, örneğin dil 

bilgisine odaklanmak veya haber, köşe yazısı okumaya 

yardımcı olmak gibi, hepsini EC Online'da bulabilirsiniz.

REHBERLİ İLERLEME   
Eğitim hedeflerinizden şaşmamanız için, 

öğretmenleriniz ve akademik ekibiniz tarafından 

izlenirsiniz. Başarıya giden yolda yardıma ihtiyaç 

duyduğunuz anda ekibimiz, size destek ve 

rehberlik sağlamak üzere hazır bulunacaktır.

İÇİNDEKİLER 
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EC Vaadi 

Beklentileriniz neler olabilir 
  Her bir EC seviyesi başına 8 haftalık ilerleme 

  Her 4 haftada bir, ya da daha hızlı ilerliyorsanız, öğretmen tavsiyesi 

üzerine Gelişim Değerlendirmesi 

  Müfredat, gelişimi teşvik etmek üzere düzenli değerlendirme 

ve geri bildirimlerden oluşan 4 haftalık modüller halinde 

düzenlenmiştir.

  Genel seviyenizi daha iyi belirlemek için konuşma puanlarını 

kaydeden Yerleştirme ve Bitirme testleri 

Ne pahasına olursa olsun! 

İlerleme için tüm kriterleri tamamladığınız halde, garantimizin 

gösterdiği ilerlemeyi sağlamazsanız, verilen sonuca ulaşmanıza nasıl 

yardımcı olabileceğinizi tartışacağınız akademik personel üyemiz ile 

otomatik olarak düzenlenen bir görüşme yapacaksınız. İlerlemenize 

yardımcı olmak için size kişiselleştirilmiş bir program vereceğiz, hepsi 

ücretsiz! 

YENİ

Hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı oluyoruz 

2022'deki yenilikler  

İster okulda ister online olsun, öğrencilerimizin ilerlemesini 

takip etmek yaptığımız işin çok büyük bir parçasıdır. 

Öğrencilerimizin kaydettiği ilerlemeyi gerçekten yansıtan 

yeni, güncellenmiş bir gelişim çizelgesi oluşturmak için, 

zaman içinde tüm öğrencilerimizin kazanımlarına bakarak 

verilerini analiz ettik. 

Şu durumlarda ilerleme 
kaydedeceğinize söz veriyoruz: 

 Derslerinizin %96'sına katılım sağlarsanız 

  haftada en az üç kez, ortalama puanı 9/10 olan  ev 

ödevlerini tamamlarsanız 

  Katılım ve motivasyon için, ortalama puanı 9/10 olan 

derslere aktif olarak katılırsanız 

Siz çaba gösterin, biz ilerlemenizi garanti edelim! 
Kurs şartlarını yerine getirdiğiniz taktirde aşağıda gösterilen oranda ilerleme sağlayacaksınız.

A1 
B A Ş L A N G I Ç

Temel düzeyde dil bilgisi ve 

kelime dağarcığına sahipsiniz. 

Birini bir yere davet edebilir ve 

geçmişinizden bahsedebilirsiniz. 

A2 
T E M E L

Yavaş ve tane tane 

konuşulduğunda 

konuşmanın büyük kısmını 

anlayabiliyorsunuz. Yolda birine 

yol tarifi verebilirsiniz. 

B1 
O RTA  Ö N C E S İ 

Günlük konularda kısmen rahat 

konuşabiliyorsunuz. Hizmet 

sağlayıcılarına taleplerinizi dile 

getirebilirsiniz.

B1+ 
O RTA 

Günlük konularla ilgili rahatça 

iletişim kurabiliyorsunuz, 

ama sınırlı ifade yeteneğine 

sahipsiniz. Telefon konuşması 

yapabiliyorsunuz.

B2 
ORTA ÜSTÜ 

Doğru kullanımda ve akıcılıkta 

fark edilebilir bir takım 

boşluklar olsa da dili kısmen 

özgüvenle kullanabiliyorsunuz. 

İngilizce kısa mesleki sunumlar 

yapabilirsiniz.

B2+ 
İ L E R İ  Ö N C E S İ 

Dili özgüvenle 

kullanabiliyorsunuz. İngilizce 

gazeteleri okuyabilir, TV 

haberlerini takip edebilir ve 

İngilizce konuşulan bir işe 

başvurabilirsiniz.

C1 
İLERİ 

İyi derecede İngilizce 

hakimiyeti ile çok az hatayla 

okuyup yazabiliyorsunuz. 

Çoğu akademik metinleri ve 

konuşmaları anlayabiliyorsunuz. 

C2 
Y E T E R L İ K

Dile neredeyse tamamen 

hakimsiniz. Çalışma 

alanınızda sektörel terimleri 

kullanabiliyorsunuz . 

E C 
S E V İ Y E L E R İ

A1 A2 B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

IELTS* 3.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 6.5 6.5 - 7.5

Cambridge*  KET PET FCE CAE

TOEFL* 35 - 45 46 - 65 66 - 85 86 - 105

TOEIC* 255 - 400 405 - 600 605 - 780 785 - 900

  4 H A F TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *Eş değer

İÇİNDEKİLER 
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Nasıl Öğretiyoruz:  
İletişimsel Yaklaşım
Yeni bir perspektif ile

YENİ

İletişimsel Yaklaşım, öğrencilerin iletişim 
becerilerini geliştirmeye odaklanan çeşitli 
metodolojileri tanımlar. Çoğu dil okulu bu 
yaklaşımı kullanır.

EC'de bunu bir adım öteye taşıdık, yeni bir 
Perspektif ekledik. Öğrencilerimizi ONLARIN 
öğreniminin merkezine koyduk. Öğrenim 
sürecimiz apaçık ortadadır; net hedefler ve 
başarı kriterleri ile öğrenim ve dil konusunda 
sınıf içi tartışmaları kombine eder  ve 
öğrencilerimizi eğitimlerine motive olmalarını 
sağlarız. Öğrencilerimiz İngilizcenin yanı sıra, 
nasıl öğreneceklerini de öğrenirler - bu da 
sadece sınıf için değil, yaşam için gereklidir.
 

İ L E T İ Ş İ M S E L  YA K L A Ş I M

G E L E N E K S E L  YÖ N T E M
Ye n i  b i r  Pe r s p e k t i f  i l e 

İ L E T İ Ş İ M S E L  YA K L A Ş I M  
 N A S I L  Ö Ğ R E T İ YO R U Z

Yukarıdaki hedefler tahtaya konur.

Y Ü K S E K  S E V İ Y E

Müfredat geliştirme 
ve değerlendirme için 

kullanılır

CEFR'ye dayalı her seviye için Hedeflenen 

Öğrenme sonuçları.

İlgilendiği konuları tartışırken kişisel görüş 

ve fikir verebilir veya isteyebilir. İnanç, görüş, 

anlaşma veya anlaşmazlığı kibarca ifade 

edebilir.

CEFR'ye dayalı her seviye için Hedeflenen 

Öğrenme sonuçları.

İlgilendiği konuları tartışırken kişisel görüş 

ve fikir verebilir veya isteyebilir. İnanç, görüş, 

anlaşma veya anlaşmazlığı kibarca ifade 

edebilir.

Ö Ğ R E N C İ  S E V İ Y E S İ

ders planlaması için 

Konu: İklim Değişikliği.

Gramer : yakın geçmiş ve ikincil şart kipleri.

Lexis: çevreyi ve iklim değişikliğini tanımlayan 

kelimeler.

Her ders için gerçek hayattan öğrenme hedefleri 

belirlenir.

Hükümet politikasının iklim değişikliği kararları 

üzerindeki etkisini tartışabilir.

Ana konu öğrencinin ilgisine göre seçilir.

D E R S İ N  B A Ş I

Başarıya ulaşmanın adımları öğrencilerle 

tartışılır ve onlara ne öğreneceklerini ve konuyu 

tartışmalarının onlara nasıl yardımcı olacağını 

gösteririz.

  İkincil şart kiplerini kullanarak kararların 

sonuçları hakkında konuşabilir.

  Kibarca hemfikir olmak ve aynı fikirde olmamak 

için çeşitli ifadeler kullanabilir.

  Bir bakış açısını dinleyebilir ve buna kibarca 

karşılık verebilir.

  Anlaşma ve anlaşmazlığı aksettirmek amaçlı 

tonlamayı kullanabilir.

D E R S  
İ Ç İ N D E

  Öğrencilerin ne bildiğini görmek için tartışma 

soruları verilir.

  Yeni kelime ve dilbilgisini tanıtmak için bir 

okuma yapılır.

  İzolasyon sürecinde, dili tek başına pratiğe 

dökmek için alıştırmalar tamamlanır.

  Öğrencilerin ne bildiğini görmek için tartışma 

soruları verilir. 

  Yeni kelime ve dilbilgisini tanıtmak için bir 

okuma yapılır.

  Dil pratiği yapmak için alıştırmalar tamamlanır. 

  Her aşamada, bu aşamanın hedeflerine 

ulaşmalarına nasıl yardımcı olacağı hakkında 

kısa bir tartışma yapılır.

  Başarı Kriterleri öğrencilerle tartışılır. Neye 

odaklanmak istediklerini ve neyi başarmak 

istediklerini belirler ve bir partnerle konuşma 

ödevini yaparlar.

  Odaklanmayı seçtikleri alanlara dayalı olarak 

birbirlerine geri bildirimde bulunurlar.

D E R S İ N 
 S O N U

Dil pratiği yapmak için konuşma ödevi.

Bu geribildirime dayalı olarak konuşma görevini 

tekrarlar ve öğretmenden geribildirim alırlar.

O gece, öğrendiklerini, öğrendiklerini nasıl 

kullanacaklarını ve hala ne üzerinde çalışmaları 

gerektiğini düşünürler.

Ö D E VBir dizi gramer ve sözlük alıştırması.
Öğrenciler tartışmak ve notlar almak üzere için 

başka bir tartışma konusu edinirler.

S I N I F  D I Ş I
Öğrenciler akşam yemeğine çıkar ve güvenli, 

bildikleri dili kullanarak sohbet ederler.

Öğrenciler birlikte akşam yemeğine çıkarlar ve 

derslerindeki dil ve becerileri kullanarak restoran 

ve yemek hakkındaki görüşlerini paylaşırlar.

e

e

e

e

e

e

e
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Yerel Yöntemlerle
Küresel Tutarlılık

Tipik Bir Ders

NET HEDEFLER KOYMA
Ders, öğretmeninizin dersin amacını sınıfla 

paylaşmasıyla başlar. Bugün öğrendiğiniz 

her şeyin sınıf dışındaki hayatınızda size 

nasıl yardımcı olacağını düşünmeye teşvik 

edilirsiniz. Bugünün amacı, bir restoranda 

daha iyi yemek siparişi verebilmektir.

DİL GELİŞİMİ
Bütün sınıf, yemek sipariş eden iki kişinin 

emsalini dinler. Partnerinizle bu sohbeti 

analiz eder, yemeği tarif etmek için 

sıfatları, menü hakkında kibarca nasıl soru 

soracağınızı ve doğal bir şekilde nasıl yemek 

sipariş verebileceğinizi öğrenirsiniz. Ders 

boyunca, telaffuz ve tonlama üzerinde de 

çalışırsınız. 

BAŞARI NEYE BENZİYOR?
Konuşma pratiği yapmadan önce, başarılı 

bir sohbetin neye benzediğini tartışır ve 

pratiğinizde neye odaklanmak istediğinize 

karar verirsiniz. Partneriniz sıfat kullanımlarına 

odaklanmayı seçerken, siz doğal telaffuz ve 

tonlamanıza odaklanmayı tercih edebilirsiniz. 

DİL PRATİĞİ YAPMAK
Partnerinizle pratik yaparsınız ve o da 

telaffuzunuz hakkında size geri bildirimde 

bulunur; siz de ona kullandıkları sıfatlar 

hakkında geri bildirim yaparsınız. Sohbet 

pratiğini tekrarlarsınız.

GERİ BİLDİRİM ALMAK
Öğretmeniniz, yaptıklarınızla ilgili size geri 

bildirimde bulunur. Ders, ders hedefine 

dönerek ve öğrendiklerinizi ve bunları sınıf 

dışında nasıl kullanabileceğinizi tartışarak 

sona erer.

GERÇEK HAYATA UYGULAMA
Dersten sonra sosyal programdaki yemek 

kulübüne gider veya arkadaşlarınızla dışarı 

çıkıp gerçek ortamda yemek siparişi verirsiniz. 

Akşam yemeği sırasında, deneyiminizi sınıftan 

bir arkadaşınızla tartışırsınız. Ertesi gün 

sınıfta, önceki gün dersten kullandıklarınızı 

tartışın.

ADIM 1 ADIM 2 ADIM 3 

ADIM 4 ADIM 5 ADIM 6 

EC'nin mükemmel öğrenim standartları sayesinde, nerede 

eğitim almayı seçerseniz seçin, dünyanın her yerindeki EC sınıf 

arkadaşlarınızla aynı dersleri alacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Yenilikçi öğretim yöntemleri 

AVRUPA VE GÜNEY AFRİKA

ABD VE KANADA

ZAMAN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SABAH PROGRAMI

9.00 - 10.30 Entegre Beceriler Entegre Beceriler Entegre Beceriler

10.30 - 10.45 15 dakika ara

10.45 - 12.15 Entegre Beceriler Entegre Beceriler Entegre Beceriler

12.15 - 13.00 45 dk ara

ÖĞLEDEN SONRA PROGRAMI

13.00 - 14.30 Özel Odak Dersleri

14.30 - 14.45 15 dakika ara

14.45 - 16.15 Beceri geliştirme Beceri geliştirme

16.15 - 16.30 15 dakika ara

16.30 - 18.00 Beceri geliştirme Beceri geliştirme

ZAMAN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SABAH PROGRAMI

9.00 - 10.30 Entegre Beceriler Entegre Beceriler Entegre Beceriler Entegre Beceriler Entegre Beceriler

10.30 - 10.45 15 dakika ara

10.45 - 12.15 Entegre Beceriler Entegre Beceriler Entegre Beceriler Entegre Beceriler Entegre Beceriler

12.15 - 13.00 45 dk ara

Özel Odak Dersleri

13.00 1 saat 30 dakika 2 saat 15 dakika 1 saat 30 dakika 2 saat 15 dakika

ENTEGRE BECERİLER  
 Dil öğreniminin 4 temel alanında pratik 

yapmanızı da sağlayacak etkileşimli 

aktivitelerle kelime dağarcığınızı, dil bilginizi 

ve telaffuzunuzu geliştirin.

BECERİ GELİŞTİRME  
 4 temel beceriyi (konuşma, dinleme, okuma 

ve yazma) geliştirerek pratik yapmanın 

ötesine geçin ve dilde akıcılığınızı en üst 

seviyeye çıkarın.

ÖZEL ODAK SINIFLARI   
Yaşam tarzınızın temel alanlarına odaklanan 

İngilizce. İş İngilizcesi ve Online İletişim, 

birçok dersten yalnızca ikisi. 

Biz eğitiminize ve size dünyanın kapılarını açmak istiyoruz…bunu nerede gerçekleştirmek istediğiniz ise sizin kararınız.  

Bütün dünyadaki okullarımızdan örnek ders programlarını aşağıda bulabilirsiniz*.

*yukarıdaki bütün emsal programlar örnektir ve değiştirilebilir
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Sınıf Dışında Öğrenmeye 
Devam Edin
Aktivite Programınız
Ders ve etkinliklerin bir araya gelmesiyle günleriniz İngilizcenizi geliştirmek için fırsatlarla dolu olacaktır. Dengeli ve kapsamlı bir öğrenme 

programıyla geziler, ücretsiz dil atölyeleri ve aktiviteler size dolaylı yoldan kelime ve dil pratiği sağlarken, dersler size doğrudan öğrenme sağlar. 

Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta Sonu

3

Yeni gelen öğrencilere 

evde Turuncu Halı 

Karşılaması

Brunch ve Sohbet 

 11:00, 6£’den başlayan 

fiyatlarla

Şehir Turu 12:00

4

Yeni gelen öğrenciler 

için okulda Turuncu Halı 

Karşılaması

Yeni öğrenciler için 

hoş geldiniz içecekleri, 

18:00

5

Telaffuz Kliniği  

11:00 ve 14:45

Sokak Sanatı Yürüyüşü 

14:45 

Pub Gecesi 20:15

6

Akademik Yıl Tanıtımı 

10:00  

Voleybol 14:45

Wimbledon Erkekler 

Çeyrek Finali Öğrenci 

Salonu 13:00

7

Söyleşi  

 11:00 ve 14:45

Seven Sisters 14:45

Futbol  19:00, 3£

18 yaş altı partisi 19:00, 

4.50£

8

Mezuniyet Töreni 12:15

Lazer Tag 19:00, 5£

İskoçya 

Gezisi

9

Oxford, Windsor ve Eton 

Gezisi

Bath ve Stonehenge 

Gezisi

10

Yeni gelen öğrencilere 

evde Turuncu Halı 

Karşılaması

Brunch ve Sohbet 

 11:00, 6£’den başlayan 

fiyatlarla

Şehir Turu 12:00

11

Yeni gelen öğrenciler için 

okulda  

Turuncu Halı Karşılaması

Yeni öğrenciler için 

hoş geldiniz içecekleri, 

18:00

12

Telaffuz Kliniği  

11:00 ve 14:45

Fitnes 19:00 

Pub Gecesi 20:15

13

Şarkı Sözleri Eğitimi 12:15

CV Kliniği 11 ve 14:45

Film 14:45

Sokak Sanatı Yürüyüşü 

14:45 

14

Söyleşi  

 11:00 ve 14:45

Yoga 14:45

Futbol  19:00, 3£

15

Mezuniyet Töreni 12:15

Seven Sisters 14:45

Paris ve Versay 

Gezisi

16

Liverpool ve Manchester 

Gezisi

Bath ve Stonehenge 

Gezisi

17

Yeni gelen öğrencilere 

evde Turuncu Halı 

Karşılaması

Brunch ve Sohbet 

 11:00, 6£’dan başlayan 

fiyatlarla

Şehir Turu 12:00

18

Yeni gelen öğrenciler için 

okulda  

Turuncu Halı Karşılaması

Yeni öğrenciler için 

hoş geldiniz içecekleri, 

18:00

19

Telaffuz Kliniği  

11:00 ve 14:45

Tarihi Brighton Yürüyüşü 

14:45

Pub Gecesi 20:15

20

Yoga 14:45

Fitnes 19:00 

Londra Tiyatrosu 

“The Lion King” 

 15:30, 65£

21

Konuşma  

 11:00 ve 14:45

Voleybol 14:45

Film 14:45

Futbol  19:00, 3£

22

Mezuniyet Töreni 12:15

Zumba 14:45

Bowling 19:00, 5£

23

Londra 

Gezisi

Oxford, Windsor ve Eton 

Gezisi

24/31

Yeni gelen öğrencilere 

evde Turuncu Halı 

Karşılaması

Brunch ve Sohbet 

 11:00, 6£’den başlayan 

fiyatlarla

Şehir Turu 12:00

25

Yeni gelen öğrenciler için 

okulda  

Turuncu Halı Karşılaması

Yeni öğrenciler için 

hoş geldiniz içecekleri, 

18:00

26

Telaffuz Kliniği  

11:00 ve 14:45

Zumba  14:45 

Pub Gecesi 20:15

27

Şarkı Sözleri Eğitimi 12:15

CV Kliniği 11 ve 14:45

Film 14:45

Voleybol 19:00

28

Konuşma  

 11:00 ve 14:45

Yoga 14:45

Futbol  19:00, 3£

Öğrenci Partisi 19:00, 

4.50£

29

Mezuniyet Töreni 12:15

Tarihi Yürüyüş 14:45

Lazer Tag 20:00, 5£

30

Liverpool ve Manchester 

Gezisi

Bath ve Stonehenge 

Gezisi

Bu örnek EC Brighton aktivite takvimi, aktiviteleri turuncu ve dil çalışmalarını mavi göstermektedir. Her ikisi de ücretsizdir!

Pub gecesinde canlı müziğin keyfini çıkarın

Ücretsiz Dil Atölyeleri
Ek öğretmen liderliğindeki atölye çalışmaları ile kursunuza son bir ekstra rötuş yapın! Tüm EC okullarında sunulan bu atölyeler, dilinizi sınıf dışında, 
ek bir dil rehberliğinde özenle geliştirme fırsatınızdır. Cuma günleri aktiviteler, konferanslar ve geziler yapılmaktadır.

KONFERANSLAR
Dinleme, not tutma ve özet yazma alanında 

pratik yapın ve ilginç gerçekleri öğrenin.

SINAV BECERİLERİ
Pratik yapın ve dil sınavlarınızda daha 

yüksek puanlar elde edeceğiniz beceriyi 

geliştirin.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Diğer öğrencilerle bir araya gelin, yerel ve 

uluslararası güncel konular hakkında tartışın.

İŞ KLİNİKLERİ
CV ve iş görüşmesi klinikleri, ülkenizde ve 

dünyanın her yanında, İngilizce iş başvuruları 

ve görüşmeleriniz için gereken beceriyi 

edinmenize yardımcı olacak.

YEREL KONUŞMA PARTNERİ
Uzun dönemli olarak mı buradasın? Düzenli 

olarak buluşup sohbet edebileceğiniz, yerel 

ana dili konuşan bölge sakinleriyle bir araya 

gelin.

YAZMA KLİNİĞİ
İngilizce yazma alıştırmaları yapın; hem resmi 

hem de gayri resmi yazışmalardaki pratiğinizi 

artırın.

ÖDEV KULÜBÜ
Ödevlerinizde birbirinize yardım 

edebileceğiniz ve grup olarak İngilizce pratik 

yapacağınız diğer öğrencilerle bir araya gelin.

DOĞAÇLAMA SAATİ
Doğaçlama yoluyla konuşma becerinizi ve 

özgüveninizi geliştirirken aynı zamanda 

eğlenceli saatler geçirin.

MUHİT
Şehrin yerlisi gibi konuşun! Edebiyatın, 

tarihin ve politik hareketlerin okuduğunuz 

şehri nasıl şekillendirdiği hakkında bilgi 

edinin.

SÖYLEŞİ SEANSLARI
Temayı siz seçin ve konuya girin! Sohbet becerilerini çeşitli sınıflardan, 

seviyelerden ve milletlerden diğer öğrencilerle birlikte geliştirin. 

Öğrenmenin rahat, sosyal ve eğlenceli bir yolu.

YETENEK KLİNİKLERİ
Dilin farklı alanlarında uzmanlaşmak için ipuçlarını ve önemli noktaları 

öğrenme fırsatınız. Klinikler; dil bilgisi, telaffuz, yazma ve okuma 

alanlarındadır. Ne zaman katılabileceğinizi görmek için okulunuzun 

aktivite takvimine bakınız.

Ek Atölyeler
Her bir okuldaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Çalışmalarımızdan bazıları şunlardır:

EC'de daha hızlı gelişim için bir atölyeye veya kliniğe katılın 
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EC Londra Öğrencisinin 
Hayatındaki Bir Hafta
Clarissa, İtalyan öğrenci – EC Londra

Pazartesi
Bugün okula gittim ve girişte tam anlamıyla 
turuncu bir halı vardı! Kendimi ünlü biri gibi 

hissettim! Personel ve öğretmenler çok cana 

yakındı ve kursumla ilgili sorularıma yardımcı 

oldular. Bize şehri tanıtan bir oryantasyon 
konuşması yapıldı ve bu çok faydalı oldu. 

Hepimiz yeni olduğumuz için gün oldukça 

eğlenceliydi ve kendimi şimdiden arkadaş 

ediniyormuş gibi hissediyorum. 

Salı
EC Londra'ya ve bu şehre aşık oldum! Çok 

hareketli ve her gün yeni bir şeyler oluyor! Bu 

benim ilk ders günüm ve gün boyu İngilizce 

konuşmak çok zor, ama burada kaldığım 

süre boyunca İngilizcem nasıl gelişecek 

görebiliyorum. Öğretmenimin oldukça bilgili 

olması ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmesi 

çok yardımcı oluyor! İngilizceyi farklı bir 
şekilde kullanmak için oyunlar oynuyoruz. 

Bu aynı zamanda diğerleriyle buzların 

kırılmasına da yardımcı oluyor.

Çarşamba
Bu sabah İngilizceyi daha doğal 

konuşabilmek için Telaffuz Kliniği adındaki 

atölye çalışmasına katıldım. Bir öğretmen 

tarafından telaffuzun açıklanması 

çok faydalı. Öğlen sınıf arkadaşlarımla 

yemeğimizi yedikten sonra öğleden sonra 

derslerine girdim. Akşamına EC tarafından 

organize edilen Londra'nın Gizli Pubları 
turuna katıldım ve çok eğlendim. Personel 
bir harika ve çok eğlenceli!

Perşembe
Derslerim bugün sabahtı, bu da benim yeni 

arkadaşlarımla keşfe çıkmam için öğleden 
sonra serbest olduğum anlamına geliyor. 

Okul çok sayıda turistik mekana yakın, 

biz de önce Camden Market'te dolaştık ve 

hareketli South Bank boyunca yürüyüşe 

çıktık. Kendimi buralı gibi hissetmek, bir 

kafeye girip kahve sipariş ederken insanlarla 

konuşabilmek çok güzel… Belki bir gün 

burada yaşayabileceğimi ve çalışabileceğimi 

düşünmeye bile başladım.

Cuma
Bu sabah Dil Bilgisi Soru-Cevap adında 

bir başka ücretsiz atölyeye katıldım ve 

daha sonra da öğleden sonraki derslerime. 

İkisinin de aynı gün olması Soru-Cevap 

seansında öğrendiklerimin üzerinden 
geçmek için harika bir yol. Daha şimdiden 

derste ve dışarıda çok daha iyi anladığımı 

hissediyorum. EC hata yapsak bile bizi 

teşvik ediyor ve bunu seviyorum. Ayrıca 

bugün mezuniyet sırasında oldukça mutlu 
öğrencilerle karşılaştım. Umarım ben de 

kursumun sonunda böyle olacağım!

Cumartesi
Bugün Cambridge'e okul gezisi vardı… ne 

harika bir şehir! Cam nehrinde gezinti masal 

gibiydi. Daha sonrasında küçük ekmeklerini 

tattığım geleneksel "Cream Tea" yedik. Her 

gün yeni ve daha iyi bir şeyler olmasının 

şaşkınlığı içindeyim. Yeni arkadaşlarım, 
öğretmenlerim ve personel bir harika ve 

bunun keyfini çıkarmak için 3 haftam daha 

var. Haydi gelsin bakalım!

Pazar
Önümüzdeki ay için evdeki 

eşyalarımı boşalttım ve şimdi EC 
Online'da okulum ve programım 

hakkında okuyorum. EC Virtual'da 
bir haftadır çalışıyorum ve yarın ilk 

yüz yüze dersim var. Yeni bir şehir, 

yeni bir dil ve yepyeni bir deneyim. 

Sabırslızlanıyorum!
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Destek Ekibiniz

EC deneyiminiz, heyecan verici, başarı 
odaklı ve nihayetinde yaşamınızı 
değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. 
İngilizcede akıcılık yolculuğunuzda sizi 
mutlu eden harika bir ekibe sahipsiniz 
ve yolun her adımında sizinle birlikteler. 
Sınıfınız hakkında bir sorun mu var? 
Onlara sor! Konaklamanız hakkında 
mı? Onlara sor! Bölgedeki en iyi latte'yi 
kimin yaptığını bilmek ister misiniz? 
Onlara sor! Bize güven, arkandayız.

EĞİTMEN TAKIMINIZ
Eğitmen ekibiniz tamamıyla bu: 

Senin takımın. Derslerinizde, bire 

bir görüşmelerde ve EC Online 

yoluyla sizi yönlendirecek ve 

destekleyecekler. Siz olmadan, 

öğretime olan tutkularının bir 

odağı olmayacaktı, bu yüzden 

başarınız onların bir numaralı 

önceliği.

ÖĞRENCİ HİZMET 
EKİBİNİZ
Bu ekip, seçtiğiniz şehri 

keşfederken ve yeni uluslararası 

arkadaşlar edinirken, sınıfta 

öğrendiklerinizi gerçek anlamda 

kullanmanıza yardımcı olur. 

Bunlar sizin Öğrenci Servisleri 

Koordinatörleriniz, Sosyal Liderler 

ve Öğrenci Elçilerinizdir.

MERKEZİ AKADEMİK 
EKİBİNİZ
Akademik ekip, yayınlanmış 

yazarları ve eğitim 

teknolojistlerini içerir. Eğitim 

bilimi ve metodolojileri alanında 

son trendleri araştırmaya 

ve bunları müfredatınıza ve 

değerlendirmelerinize yansıtmak 

konusunda kendilerini işlerine 

adamışlardır. 

KONAKLAMA 
 EKİBİNİZ
Yeni şehrinizdeki evinizin sizin 

için mükemmel olmasını istiyoruz, 

çünkü mutluluğunuz ve orada 

rahat ve güvende hissetmeniz 

gerçekten çok önemli. Herhangi 

bir sorunuz olursa, konaklama 

ekibiniz sizinle konuşmak ve size 

yardım etmek için burada.

Sürekli destek

Endonezya'ya taşınmadan önce, 1994'te Slovakya’da, 

ardından Rusya’da öğretmenlik yapmaya başladım ve 

2006’da İngiltere’ye geri döndüm. 1994'ten beri ders 

verdim, eğitmen eğitmenliği yaptım ve müfredat 

tasarladım, ve şimdi de EC English Grup Akademik 

Direktörüyüm. İşim bölgedeki akademik ekipleri 

ve merkezlerin öğretmen eğitim ve yönetimini 

desteklemeyi ve Ürün Ekibinin başında olmayı 

kapsar. EC Online'a destek vermenin yanı sıra, 

müfredatı yönetir, materyaller geliştirir, eğitim 

bilimi ve teknolojisi ile ilgili araştırmaları izler ve 

araştırmalarımızı öğrenci gelişimini iyileştirmek, ve 

onların öğrenme deneyimini optimize etmek için 

kullanırız.

Arjantin’de FAAPI, English ABD, IATEFL, Eaquals, 

English UK ve ELT İrlanda’yı da içeren dünya 

çapında eğitim ve öğretim yönetimi konferanslarına 

konuşmacı olarak katıldım.

Gillian Davidson, EC Grup Akademik Direktörü
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Turuncu Halı Deneyimi

Yolun her aşamasında sizin 
yanınızdayız ve bu, EC'de, en baştan 
en sona kadar yıldız ilgisi göreceğiniz 
anlamına gelir.

İlk gününüzde, okulumuzun içinde siz 
VIP'lerimiz için hazırladığımız turuncu 
bir halı üzerinde yürüyeceksiniz. Bu, 
İngilizce öğrenme yolculuğunuzda 
ilk gününüz ve sizin enerjik, coşkulu 
ve heyecanlı hissetmenizi istiyoruz. 
Karşılama şeklimiz, 2016'da İngiltere 
Müşteri Deneyimi alanında Yıldız 
Ödülünü kazandı, ve şimdi lütfen bunu 
gelip kendiniz yaşayın.

Evinizden Ayrılmadan 
Önce
Maceranız için EC Online ile kendinizi 

donatın. İngilizce seviyenizi öğrenin, 
hedeflerinizi belirleyin ve çalışma 

materyallerine erişin; böylece daha 

evinizdeyken hazırlanmaya başlayın.

Varış Öncesi Tanıtım
EC Online ile EC okulunuz ve konumu hakkında 

tüm bilgilere ulaşın ve  kendi kendinize çalışma 

aktiviteleri ile seviyenize uygun İngilizce pratiği 

yapmaya başlayın. Dijital bir karşılama mektubu 

ve okulunuz hakkında bilgiler içeren online bir 

karşılama paketi alacaksınız. 

Kişisel Bir Karşılama
Evden ayrılırken endişeli hissetmek 

normaldir. Ama merak etmeyin, kollarımızı 

açtık, sizi bekliyoruz. Bu karşılama gerek 

sıcakkanlı bir ev sahibinden veya gerekse 

sizi yurtta bekleyen bir EC temsilcisinden 

olsun, kendinizi rahat ve öğrenmeye hazır 

hissedeceksiniz.

Kişiselleştirilmiş 
Öğrenim
Herkes kendi hızında, kendi yöntemleriyle 

öğrenir. EC Online'da sadece sizin için 

oluşturduğumuz özel planı görebilir ve 

ilerlemenizi dilediğiniz zaman kontrol 

edebilirsiniz. Ayrıca, haftalık öğrenim 

takviminde yer alan bir sonraki dersleri 

görmek için de kullanabilirsiniz.

Gerçek Kazanımlar
Kursunuzun başlangıcında, yeterliğinize uygun 

bir sınıfa yerleştirildiğinizden emin olmak için 

EC Online Yerleştirme Testine  gireceksiniz.

Kurs sonunda ise, seviyenizdeki ilerlemenizi 

görebilmeniz için EC Online Bitirme Testine 

gireceksiniz. Bu testler harici olarak kabul 

görmüştür.

Deneyimlerinize  
Genel Bakış
Eğer uzun dönem öğrencilerimizden 

biriyseniz, sizinle ilerlemenizi 

değerlendirdiğimiz ve öğrenmenizi en üst 

seviyeye çıkarabilmeniz için önerdiğimiz 

adımları görüşeceğimiz bire bir toplantı 

yapacağız.

Veda
Tüm yoğun çalışmanız bittiğinde, size 

sertifikanızı sunacağız, yeni arkadaşlarınızla 

fotoğraflarınızı çekeceğiz ve başarılarınızı 

kutlayacağız. Bu, çalışmanızın ve 

yolculuğunuzun bir sonucu. Tebrikler!

1 2

3 4

5 6 7

EC Dublin

İlk gün, EC Los Angeles
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Aile yanı konaklamamız. Uzaktaki eviniz.

Sizin Eviniz - Sizin 
Seçiminiz
Seçenekleriniz bir 
destinasyondan diğerine 
değişebilir ama evinizden 
uzaktaki eviniz sizi bekliyor 
olacaktır. Her şehirde 
bulunan konaklama türlerinin 
detaylarını destinasyon 
sayfalarında bulabilirsiniz, sf. 
64 - 106. 

Evinizi Bulun
Başınızı koyduğunuz yer evinizdir; EC'de okurken nereye eviniz 

diyeceksiniz? Size, özel zevklerinize ve bütçenize uyacak, 

özenle seçilmiş pek çok seçenek sunuyoruz. 

Bağımsız olanlarınız yurtlarımızı, evlerimizi, dairelerimizi ve apart 

otellerimizi çok sevecekler. Her bir seçenek, standart konaklamanın yanı 

sıra isteğe bağlı ekstra olanaklar da sunar; bunlara dahili spor salonu, ev 

sineması, yüzme havuzu veya çok daha fazlası dahil olabilir.

Alternatif olarak, yerel yaşam tarzını gerçekten tecrübe etmek için neden 

bir ev sahibi ile kalıp kendinizi onların yaşamına dahil etmeyeseniz ki. Aile 

yanında günlük rutinin bir parçası olmak, kalıcı ilişkiler kurmanın ve yerel 

kültüre ilk elden tanık olmanın harika bir yolu olabilir. 

En önemlisi, nereyi seçerseniz seçin, harika arkadaşlar edinecek ve 

dünyanın bir köşesinde kendinize ait bir alan yaratırken İngilizce pratik 

yapmak için pek çok fırsatınız olacak. Evinizden uzaktaki evinizde.

Yurt, Londra

Paylaşımlı Konaklama, San Diego

Ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kurun
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Kursunuzu 
Seçin
Dil, ne şekilde olursa olsun, kendinizi nasıl ifade ettiğinizdir; 

ve bununla dünyanın pek çok fırsat ve olasılık kapısı daha 

siz çalmadan size açılır. Her birimiz kendi yolumuzda 

yürürüz; biz de size kendi yolunuzda yürümenize yardım 

etmek istiyoruz. Hedefleriniz, kişiliğiniz, yaşınız ne olursa 

olsun, EC'deki kursunuz sizi bekliyor.

Güvenle keşfetmenizi, kariyer basamaklarınızı tırmanmanızı, 

hayallerinizin üniversitesine ulaşmanızı ve ihtiyacınız olan sınavı 

geçmenizi istiyoruz. En önemlisi de dünyadaki yerinizi ve kendi 

sesinizi bulmanız...

Genel İngilizce   30

Standart, Yarı-Yoğun ve Yoğun İngilizce  32

Özel Odak Dersleri   34

24 Hafta veya Daha Fazlası   36

Sınav Hazırlık   38

Global Pathway Kursları   40

EC Montreal'de Fransızca Okuyun  42

EC Montreal'de Genç Başarılılar  43

Web Geliştirme ve Kodlama  44

İş Deneyimi ve Gönüllülük  45

UniBridge YENİ  46

Fast Track YENİ  48

EC 30+ Yaş Deneyimi  50

EC Virtual ile İngilizceyi Online Öğrenin  54

Şimdi, yapmanız gereken tek şey  
kendiniz için bir seçim yapmak!

İÇİNDEKİLER 

28 29

EC Virtual ile İngilizceyi Online Öğrenin  54

EC 30+ Yaş Deneyimi  50

Fast Track YENİ  48

UniBridge YENİ  46

İş Deneyimi ve Gönüllülük  45

Web Geliştirme ve Kodlama  44

EC Montreal'de Genç Başarılılar  43

EC Montreal'de Fransızca Okuyun  42

Global Pathway Kursları   40

Sınav Hazırlık   38

24 Hafta veya Daha Fazlası   36

Özel Odak Dersleri   34

Standart, Yarı-Yoğun ve Yoğun İngilizce  32

Genel İngilizce   30



Genel İngilizce
Her seviyeye uygundur 
Şu özellikleri taşıyorsanız bu kurs size göre;

 dil bilginizi her alanda ilerletmek istiyorsanız

 İngilizce becerinizi tüm alanlarda geliştirmek istiyorsanız

Eğlenceli ve rahat bir ortamda İngilizceniz üzerine çalışırken

İster İngilizce konuşulan bir kolejde okumak isteyin, isterseniz 

dünyayı gezin, veya kariyerinizi oluşturun; hayatta başarmak 

istediğiniz her şey için Genel İngilizce size yardımcı olacak. 

Genel İngilizce kurslarımız, iletişim ağı kurmaktan konferans 

görüşmelerine, diğer öğrencilerle arkadaşlık kurmaktan tez 

sunumuna, alışverişte pazarlık etmekten yeni insanlarla tanışmaya 

kadar tüm alanlarda iletişim kurma becerilerinizi geliştirmek için 

tasarlanmış bir programdır.

Bir yandan sürekli ilerlemenizi sağlayacak yeni beceriler edinmenizi ve 

gerçek durumlarda bilginizi ve dilinizi güvenle kullanmanızı sağlarken, 

İngilizce yapılarını (dilbilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuz) ve okuma, 

yazma, konuşma ve dinleme becerilerinizi geliştirmenize yardım 

ederiz.

Genel İngilizce programları aynı zamanda, küresel toplulukta başarılı 

olmanıza yardımcı olacak global yetkinlikleri (uluslararası işbirliği, 

kültürler arası iletişim ve farkındalık, ve eleştirel düşünme) tartışıp 

geliştirmenize yardımcı olur. 

Odaklanma zamanı
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EC Londra'da Yoğun İngilizce

Standart programı seçin veya her hafta eklenen 4 veya 10 Özel Odak dersi ile zamanınızı maksimumda değerlendirerek yoğunluğu artırın. 

Öğrenmenizi kişiselleştirmenize ve geliştirmek istediğiniz becerilere odaklanmanızı sağlayacak, dilediğiniz özel odak derslerinden 

seçebilirsiniz. Dersleri düzenli olarak değiştirebilir ve gelecek hedeflerinize göre ihtiyacınız olan programı oluşturabilirsiniz. 

Standart, Yarı-Yoğun  
ve Yoğun İngilizce 

STANDART YARI-YOĞUN YOĞUN

Uygun Merkezler Tüm okullar ABD ve Kanada Tüm okullar

Kursa Kabul Şartları Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler

Başlangıç Tarihleri Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi

Minimum Süre 1 hafta 1 hafta 1 hafta

Kurs Süresi 8 hafta (seviye başına) 8 hafta (seviye başına) 8 hafta (seviye başına)

Haftalık ders sayısı 20 (seviye başına) 20 (seviye başına) 30 (seviye başına)

Haftalık ders saati 15 18 22.5

Değerlendirme

– Varışta giriş sınavı 
– Sınıf çalışmaları ve ödevler ile  
sürekli değerlendirme
– 4 haftalık gelişim testi
– 4 haftalık eğitimler ve gelişim raporları
– Bitirme sınavı

– Varışta giriş sınavı 
– Sınıf çalışmaları ve ödevler ile  
sürekli değerlendirme
– 4 haftalık gelişim testi
– 4 haftalık eğitimler ve gelişim raporları
– Bitirme sınavı

– Varışta giriş sınavı 
– Sınıf çalışmaları ve ödevler ile  
sürekli değerlendirme
– 4 haftalık gelişim testi
– 4 haftalık eğitimler ve gelişim raporları
– Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze Yüz yüze Yüz yüze

Ödül
Kurs sonunda bir  
başarı sertifikası verilir.

Kurs sonunda bir  
başarı sertifikası verilir.

Kurs sonunda bir  
başarı sertifikası verilir.

Dünyanın dört bir yanından öğrencilerle dolu sınıflar
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Özel Odak Dersleri
Belirli alanların geliştirilmesine yardımcı olacak ilave dersler almak istiyorsanız, aşağıdaki programlarımızdan birine katılabilirsiniz. 

Bu dersleri 1 ila 10 hafta arasında alabilir (Şehirde İngilizce için 5 hafta), böylece ihtiyaçlarınıza göre eşleştirme yapabilirsiniz.

Özel Odak Sınıfları konuma göre değişir. Mevcut derslerden örnekler:

ÖZEL ODAK DERSLERİ
MEVCUT SEVİYE GELİŞTİRİLEN BECERİLER

Düşük Orta Yüksek Okuma Yazma Konuşma Dinleme Telaffuz Dil Bilgisi

Güvenle Konuşmak f f f f f f

Küresel Farkındalık f f f f f f

Gerçek İletişim için Dil Bilgisi f f f f f f f

Gerçek Hayatta Dinleme f f f f f f

Kelime Dağarcığınızı Genişletin f f f f f f f

Güvenle Yazmak f f f f

Temel Okuma ve Yazma f f f

Liderlik için İngilizce f f f f f

Sınav Becerileri f f f f f f f f

Online İletişim İçin İngilizce f f f f

Dil Bilgisi Ekstra (sadece 30+) f f f f f

Kendinden Emin Konuşmak  
Kendinize olan güveninizi geliştirin. Sohbet pratikleri yapın. Dilde 

akıcılığınızı artırın. Gerçek durumlarda rahatça iletişim kurabilmek için 

konuşma, dinleme ve telaffuz becerilerinizi geliştirin.

Gerçek Hayatta Dinleme  
Gerçek yaşamın içinde İngilizceyi anlama ve karşılık verme 

yeteneğinizi test edin ve geliştirin. Konuşmaları, müzik, video ve 

podcast'leri dinleyerek kelime dağarcığınızı genişletin. 

Kelime Haznenizi Genişletin  
 Eğer kelime bilginizi artırmak istiyorsanız bu kurs tam size göre. Bu 

derslerde, konuya dayalı içeriklerle kelime dağarcığınızı geliştirmeye 

odaklanacaksınız. 

Global Farkındalık  
Eleştirel düşünmeyi geliştirin; güncel olaylar ve dünya meseleleri 

hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olun. Farklı kültürler ve bunlar 

arasındaki iletişimin çeşitliliği hakkında farkındalığınızı artırın.

Odak noktanızı seçin 

İş İngilizcesi
Kendinize olan güveninizi artırarak ve iş İngilizcesiyle 
profesyonel yazışmalar yaparak hayalini kurduğunuz kariyere 
başlamak için hazırlanın.

Size özel odak derslerinde toplantılara katılmak, e-posta yazmak ve 

kendinizden emin biçimde iletişim kurmak için gereken dil üzerine 

çalışacaksınız. Dersler; müzakere, yönetim ve İK, markalaşma ve tanıtım 

stratejileri, proje yönetimi, iş etiği, işyeri, sunum yapma ve görüşmelere 

hazırlık konularını içerir.

Şehirde İngilizce
Yabancı bir şehri KENDİ şehrinize çevirin!  
Çıkın, yerel kişilerle etkileşime geçin, lehçelerini deneyimleyin 
ve tarihlerini keşfedin.

Seçtiğiniz şehirden ilham alan özel odak derslerine katılın. Haftalık 

bir ders, sizi ve sınıf arkadaşlarınızı yerel turistik yerleri ve etkinlikleri 

deneyimlemek için dışarıya çıkaracaktır. Derse geri döndüğünüzde, 

konular  'Sanat ve Kültürü Tanımlama - Müze Turları'ndan 'Yerel biri gibi 

konuşun - Mahalle Ziyaretleri'ne kadar şehirden ilham alır.

Uygun Merkezler Manchester dışındaki tüm okullar

Uygun Seviye Orta, Yüksek

Başlangıç Tarihleri Her Pazartesi

Minimum Süre 1 hafta

Kurs Süresi Maksimum 12 hafta

Haftalık ders sayısı
20 Gİ + 4 İş İngilizcesi, veya
20 Gİ + 10 İş İngilizcesi 

Haftalık ders saati
18 (haftada 24 ders)
22.5 (haftada 30 ders)

Değerlendirme

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli değerlendirme
4 haftalık gelişim testi
4 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir.

Uygun Merkezler
New York, San Diego, Toronto, Vancouver, Londra, 
Brighton, Dublin ve Cape Town

Uygun Seviye Orta, Yüksek

Başlangıç Tarihleri Her Pazartesi (sezonluk uygunluk)

Minimum Süre 1 hafta

Kurs Süresi Maksimum 4 hafta

Haftalık ders sayısı
20 Gİ + 4 Şehirde İngilizce, veya
20 Gİ + 10 Şehirde İngilizce   

Haftalık ders saati
18 (haftada 24 ders)
22.5 (haftada 30 ders)

Değerlendirme

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli değerlendirme
4 haftalık gelişim testi
4 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir.

ÖN REZERVASYON YAPILABİLİR

SEZONLUK | ÖN REZERVASYON YAPILABİLİR
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Her seviyeye uygundur 
Şu özellikleri taşıyorsanız bu 

kurs size göredir;

  İngilizce konuşulan bir ülkede 

uzun süreli (24+ hafta) okurken 

yurt dışındaki hayatın içine dalmak 

istiyorsanız

  Her gün kullanabileceğiniz, tam 

anlamıyla pratik İngilizceye hakim 

olmak istiyorsanız

BAŞARIYA GİDEN ADIMLAR

KARŞILAMA 

Kayıt yaptırdığınız 

andan itibaren 

daha evinizdeyken 

yolculuğunuza 

başlamak için 

EC Online'a giriş 

yapabilecek ve 

başlangıç seviyenizi 

test ederek 

hazırlanabileceksiniz.

Varışınızla birlikte, 

yeni evinize 

yerleşecek ve EC'de 

öğretmenleriniz, 

destek personel 

ve yeni sınıf 

arkadaşlarınızla 

tanışacaksınız.

İlk haftanızda, 

iyi ve memnun 

olduğunuzdan 

emin olmamız ve 

konaklamanızı en iyi 

şekilde geçirmenize 

yardımcı olabilmemiz 

için bir görüşme 

yapacaksınız.

Dersleriniz, 

tüm İngilizce dil 

becerilerinde gerçek 

sonuçlar elde 

etmenizi sağlayacak 

şekilde tasarlanmış 

bir EC eğitim 

müfredatını takip 

edecektir.

24 Hafta 
veya Daha 
Fazlası
Akademik Yıl için Eğitim

Öğrenmek, gelişmek ve başarılı olmak için motive

Bu dersleri çok faydalı buluyorum. Bu, 

temel olarak öğrencilerin sahip olduğu 

bağlılık ve motivasyon seviyesinden 

kaynaklanmaktadır. Eğitim, kariyer veya 

kişisel nedenler olsun, öğrencilerin 

nihai hedefi, gelişim için daha somut bir 

ilerleme sağlar.

Thomas Robinson, EC'de öğretmen

Değerlendirilmenizi 

takiben, 

performansınız 

konusunda detaylı 

bir geri bildirim 

alacak ve yolunuza 

ne şekilde devam 

edeceğinize dair 

yönlendirileceksiniz.

Herhangi bir 

sebepten dolayı 

ilerlemeniz yolunda 

gitmiyorsa, tekrar 

yoluna sokabilmeniz 

için eğitmeniniz size 

kişisel bir öğrenme 

planı sunacaktır.

Ayrıca, her 4-6 

haftada bir 

kişiselleştirilmiş 

özel bir görüşmenin 

yanı sıra, sürekli bir 

rehberlik, takip ve 

akademik destek 

göreceksiniz.

Her hafta, sınıfınızla 

sosyalleşmek ve 

boş zamanınızı tam 

olarak kullanmak 

için çeşitli ücretsiz 

dersler ve aktiviteler 

olacak.

Kursunuzun 

sonunda, bitirme 

düzeyinizi 

değerlendirecek 

ve gelişiminizi 

onaylayan bir 

sertifika alacaksınız!

Yolculuğunuzu 

kişiselleştirmek 

için, güçlü ve 

zayıf yönlerinizi 

takip edecek 

bir dizi gelişim 

değerlendirmelerine 

tabi tutulacaksınız.

EC Online

AKADEMİK YIL 20 AKADEMİK YIL 24 AKADEMİK YIL 30

Uygun Merkezler Kanada, İngiltere, Dublin, Malta, Cape Town ABD, Kanada Tüm okullar

Kursa Kabul 
Şartları 

Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler

Başlangıç Tarihleri Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi  

Minimum Süre 24 hafta 24 hafta 24 hafta

Kurs Süresi 24+ hafta 24+ hafta 24+ hafta

Haftalık ders sayısı 20 24 30 

Haftalık ders saati 15 18 22.5

Değerlendirme

– Varışta giriş sınavı 
– Sınıf çalışmaları ve ödevler ile  
-sürekli değerlendirme
– 5 haftalık gelişim testi
– 5 haftalık eğitimler ve gelişim raporları
– Bitirme sınavı

– Varışta giriş sınavı 
– Sınıf çalışmaları ve ödevler ile  
-sürekli değerlendirme
– 5 haftalık gelişim testi
– 5 haftalık eğitimler ve gelişim raporları
– Bitirme sınavı

– Varışta giriş sınavı 
– Sınıf çalışmaları ve ödevler ile  
-sürekli değerlendirme
– 5 haftalık gelişim testi
– 5 haftalık eğitimler ve gelişim raporları
– Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze Yüz yüze Yüz yüze

Ödül
Kurs sonunda bir  
başarı sertifikası verilir.

Kurs sonunda bir  
başarı sertifikası verilir.

Kurs sonunda bir  
başarı sertifikası verilir.

Size Özel Şekillendirilmiş 
Müfredat
Dilde akıcılığa giden yolda yolculuğunuz 

daha ilk gün başlar. Sınıf etkinliklerinden ev 

ödevlerine her şey, düzenli değerlendirme 

ve bilginizdeki boşlukların ayrıntılı 

analizleriyle maksimum sonuç almanız için 

düzenlenmiştir.

Aynı zamanda başarılı olmanız ve zayıf 

olduğunuz yanları geliştirmeniz için 

ihtiyacınız olan bütün destek ve kaynaklara 

sahip olacaksınız. Öğretmenleriniz ve 

dijital öğrenme arkadaşınız EC Online her 

adımınızda sizinle olacaklar.

Yeterliğinizi Kazanın!
Dil seviyenizi belgeleyen uluslararası kabul 

görmüş bir sınava hazırlanarak ve bu sınavlara 

girerek zamanınızı ve başarılarınızı en üst 

düzeye çıkarın. Sertifikanızı edinin. O istediğiniz 

işi alın. O dilediğiniz üniversiteye girin!

  Cambridge - İşverenler, üniversiteler 

ve kolejler tarafından tüm dünyada 

tanınmaktadır

  IELTS - Dünyada pek çok üniversite ve 

kolej tarafından talep edilmektedir

  TOEFL - 8,000’i aşkın akademik 

ve profesyonel kurum tarafından 

tanınmaktadır.

  TOEIC - 120 ülkede 10,000'den fazla 

şirket ve devlet kurumları tarafından 

kullanılmaktadır

Sınav seçenekleri, merkezine göre değişir ve minimum dil seviyesi 
gerektirir 

Sınav ücretleri dahil değildir

Dünyayı Daha Fazla Görün
EC Çok Merkezli Kursu ile müfredatınızı 

aksatmadan, birden fazla EC şehrinde 

eğitim görebilirsiniz. 

Kayıtlarınızı okuldan okula aktaracağız, 

böylece eğitiminizde kesinti olmadan, 

aynı harika dil öğrenme deneyimini, en 

uygun seyahat potansiyeli çerçevesinde 

yaşarsınız.
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Sınav Hazırlık
Cambridge / IELTS / TOEFL / TOEIC Sınavları 
Bu sınavlar tüm dünyadaki iş verenler, üniversite ve yüksek okullar tarafından tanınmakta ve saygı görmektedir. 

Sınavı gerek iş, gerek eğitim, gerekse kişisel başarı ölçümlemeniz için tercih ediyor olun, istediğiniz ve ihtiyacınız olan 

en iyi puanı almanıza yardım edeceğiz.

Seviyenizi Yükseltin
Yeterli derecede alacağınız temel İngilizce 

eğitimi ile kurs sonunda girdiğiniz sınav 

sonuçları, konuşma, dinleme, okuma ve 

yazma alanındaki gelişiminizi her açıdan 

doğru ve belirgin bir şekilde yansıtır. 

Bunlar gerçekten İngilizce becerilerinize 

incelik ve son rötuşları eklemek için ekstra 

adımlarınızdır.

Tekniğinizi Mükemmelleştirin
Bu hedef alınan kurslarda, beklenen 

sonuca ulaşmanız veya onu aşmanız 

için gerekli ve önemli sınav becerileri 

edineceksiniz. Kullanılan örnek kağıtlar ve 

belirli ödevlerle kesintisiz olarak yaptığınız 

pratikler, gireceğiniz sınava aşina olmanızı 

sağlayacak. Böylece günü geldiğinde sınava, 

kendinizden emin ve başarılı olacağınız 

inancı ile gireceksiniz.

Yüksek Derecede Rafine Eğitim
Üç temel alana odaklanacaksınız: faydalı 

sınav stratejileri, etkili düşünme tekniği ve 

yalnızca ihtiyacınız olan İngilizceyi öğrenmek. 

Mevcut en iyi kurs kitaplarını özel olarak 

tasarlanmış materyallerle birleştirdik. Tüm 

öğretmenleriniz sınavlarla ilgili bilgiye sahip, 

arzu ettiğiniz standartlara ulaşmanız için 

özel olarak eğitilmişlerdir.

EC'de çeşitli sınav kursları sunuyoruz. 

Bu kurslar, testlerin çok çeşitli 

alanlarda olması nedeniyle öğrencilerin 

İngilizcesini geliştirmeye yardımcı 

oluyor. Bir öğretmen olarak bu dersleri 

öğretmeyi seviyorum; dersler her zaman 

çok dinamik ve öğrenciler oldukça 

motive. Hepimiz bir amaç için birlikte 

çalışıyoruz, bu yüzden sınıf arasındaki 

dayanışma harika.

Aimee Hanlon, EC Manchester'daki 

Çalışmalar Direktör Yardımcısı

İngilizcenizi geliştirmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar

SINAV HAZIRLIK KURSLARI 

Uygun Merkezler Uygunluk için lütfen yandaki sınav takvimine bakın 

Kursa Kabul Şartları Lütfen yukarıdaki sınav bilgilerine bakınız.

Başlangıç Tarihleri Lütfen fiyat listesine bakınız

Minimum Süre Lütfen fiyat listesine bakınız

Kurs Süresi Lütfen fiyat listesine bakınız

Haftalık ders sayısı 10, 20, 24 veya 30 

Haftalık ders saati 7.5, 15, 18, 22.5 

Değerlendirme

– Varışta giriş sınavı 
- Sürekli değerlendirme ve sınıf ödevleri
– 5 haftalık gelişim testi
– 5 haftalık eğitimler ve gelişim raporları
– Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir.

B2 Başlangıç 
[FCE]

İngilizce konuşulan bir ortamda yaşamak 

veya bağımsız olarak çalışmak için yabancı 

dil becerilerine sahip olduğunuzu kanıtlayın. 

Minimum seviye:

• Orta

• 8 haftalık Orta-Üstü kurs 

• 4 haftalık İleri-Öncesi kurs

C1 İleri 
[CAE]

İngilizce konuşulan ülkelerde öğrenim 

görmek, çalışmak ve yaşamak için en iyi dil 

becerilerine sahip olduğunuzu gösterin. 

Minimum seviye:

• İleri-Öncesi

• 8 haftalık İleri seviye kurs

• 4 haftalık İleri seviye kurs

C2 Yeterlilik 
[CPE]

İngilizce konuşulan herhangi bi alanda 

akıcılık ve doğrulukla iletişim kurabileceğinizi 

gösterin. 

Minimum seviye:

• İleri

IELTS 
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE 
TESTING SYSTEM

IELTS puanınızı İngiltere, Kanada ve Malta 

üniversitelerinin pek çoğuna ve bazı ABD 

üniversitelerine girmek için kullanabilirsiniz. 

Sıklıkla profesyonel kuruluşlar tarafından 

talep edilir ve göçmenlik için kabul görmüş 

testlerden biridir.

Minimum seviye: 

• Orta

TOEFL 
TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE

İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma 

yeterliğinizi gösterin ve pek çok fırsata 

kapılarınızı açın. TOEFL, 130'u aşkın ülkede, 

pek çoğu Kuzey Amerika olmak üzere, 

8.000'in üzerinde kurum tarafından tanınır.

Minimum seviye:

• Orta

TOEIC 
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION

Uluslararası bir kariyer için olanaklarınızı 

genişletin. TOEIC test sonuçları 120 ülkede 

10,000'den fazla şirket, devlet kurumları ve 

İngilizce dili eğitim programları tarafından 

kullanılmaktadır.

Minimum seviye: 

• Orta

Uygunluk (haftalık dersler)

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

Boston

San Diego f f

Los Angeles

New York f

San Francisco

Montreal f

Toronto f f f

Vancouver f f f f

Londra f f f f

Cambridge f

Brighton f f f

Bristol f

Manchester f

Dublin f f f

Malta f f f f f

Cape Town f f f
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Global Pathways

Kanada 
KANADA PATHWAYS PROGRAMI 

Kanada Üniversitesi Rüyasını Yaşayın
EC Toronto, EC Vancouver ve EC Montreal programlarımız, Kanada'nın 

en kıdemli bazı akademik enstitüleri de dahil olmak üzere, ülke 

genelinde seçim yapabileceğiniz çok sayıda üniversite ve kolejlere 

erişim sağlar. Bir Kanada üniversitesinden mezun olduktan sonra, üç 

yıla kadar çalışma izni almaya hak kazanırsınız. Bu izinle Kanada'da 

daimi ikamet etmek için başvurmayı bile düşünebilirsiniz.

Kendini İşine Adamış Ekip
Seçtiğiniz üniversiteye girmenizi sağlamak ekibimizin önceliğidir. Bir 

üniversite veya kolej seçme, başvuru sürecini tamamlama, mevcut 

İngilizce seviyenizi belirleme ve seçtiğiniz üniversiteye girebilmek 

için gerekli İngilizce seviyesine ulaşmanıza yardımcı olacak kişisel 

rehberlik ve destek sunmaktayız. Üstelik, ortak üniversitelerimizden 

birini seçerseniz, başvuru ücretinizden de muaf tutulacaksınız. 

TOEFL VEYA IELTS OLMADAN
Ortak çalıştığımız üniversitelerden birine başvurduğunuzda, TOEFL 

veya IELTS sınavına girmenize gerek kalmayacak. Bunun yerine, 

seçtiğiniz üniversiteden şartlı bir kabul mektubu alacaksınız ve 

üniversitenin gerekli İngilizce seviyesine ulaştığınızda okula kabul 

edileceksiniz.  

BİR EC OKULU  
SEÇİN

ÜNİVERSİTENİZİ 
SEÇİN

İNGİLİZCE 
HEDEFİNİZE ULAŞIN

ÜNİVERSİTEYE  
GİRİN

GELECEĞİNİZİN  
TADINI ÇIKARIN

1 2 3 4 5

EC ile denizaşırı bir üniversitede okumak hayaliniz mümkün. Dünya çapındaki ortak üniversitelerimizden veya kolejlerden 

birine girmek için becerilerinizi, bilginizi ve İngilizce seviyenizi geliştirmek için tasarlanmış programlar sunmaktayız. 

Eğitiminizde bir sonraki adımı atmaya hazırsanız, akademik üstünlük yolculuğunuzda yanınızdayız. 

Toronto, Vancouver veya Montreal'i seçin

İŞLEYİŞ

ABD
ÜNİVERSİTE KABUL HİZMETLERİ

ABD'de bir üniversiteye başvuru sürecinde size yardımcı olabiliriz. 

Siz İngilizce seviyenizi yükseltirken ve bir ABD üniversitesine 

veya kolejine girmek için gereken özgüven ve iletişim becerilerini 

kazanırken, biz de sizin için en iyi üniversiteyi seçmekten, kabul 

ve giriş koşullarıyla ilgilenmeye kadar her adımda size rehberlik 

edeceğiz. 

Avrupa
Dublin ve Malta'daki üniversitelerle yapılan anlaşmalarla, Avrupa 

üniversite hayalleriniz gerçekleştirilebilir. 

Daha fazla bilgi için lütfen EC temsilcinizle iletişime geçin. 

Tüm ABD okullarında mevcuttur

EC San Diego'da mezuniyet günü

İÇİNDEKİLER 
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EC Montreal'de Fransızca Okuyun

İki Dil Birden Programı
Gerçek bir kozmopolit eğitim deneyimi arzuluyorsanız, EC Montreal tam 

size göre. İngilizce ve/veya Fransızca öğrenirken kendinizi yerel kültüre 

teslim edin. Her iki sınıfın karışımını alabilir veya bir dilden başlayıp 

diğeriyle bitirebilirsiniz. Quebec deyimlerini de dikkate alarak, kısa sürede 

şehrin dokusunun bir parçası olacaksınız.

Akademik ekstralar arasında telaffuz klinikleri, akademik dersler ve 

CV yazma atölyeleri yer almaktadır. Gastronomi seansları Fransızca 

ve İngilizce olarak mevcuttur ve her seviyede uygulamalı dersler 

verilmektedir. Kalbiniz doğada ise, İngilizce ve/veya Fransızca öğrenirken 

bir aile çiftliğinde vakit geçireceğiniz 'Çiftlikte' seçeneği size uygun olabilir.

Bu kadar çok seçenek içinde favorinizi seçmek zor olabilir. Neyi 

seçerseniz seçin, unutulmayacak bir deneyim yaşayacağınızdan emin 

olabilirsiniz. Montreal size renk ve heyecanla dolu bir canlılık katmayı 

bekliyor ve EC de dil öğrenme rüyanızı yaşamanıza yardımcı olmak istiyor.

Genel Fransızca
İster ba şlangıç, isterseniz daha ileri düzeyde olun, Fransızca okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştireceğiniz kurs tam 

da budur. Haftada 20 ders (Genel), 24 ders (Yarı Yoğun) veya 30 ders 

(Yoğun) seçebilirsiniz. Yoğun program ayrıca çok çeşitli Özel Odak 

Seçmeli derslerini içerir.

Fransızca Akademik Dönem/Yıl
Bu 24+ haftalık kurs, dilde akıcılığa giden en hızlı yoldur. Bu seçenek 

aynı zamanda, sadece dil alanında değil, aynı zamanda uluslararası 

sınıf arkadaşlarınızla dost olmak için ekstra fırsatlar içeren bazı Özel 

Odak dersleri seçmenize de izin verir.

Montreal'de aile yanında konaklama opsiyonumuzu seçtiğiniz takdirde 

Fransızca mı yoksa İngilizce mi konuşan bir ailenin yanında kalmak 

istediğinize karar verebilirsiniz.

Güzel ve bohem bir şehirde iki dili birden öğrenme deneyimi. Burası Montreal!

GENEL  
FRANSIZCA

YARI-YOĞUN  
FRANSIZCA

YOĞUN  
FRANSIZCA

FRANSIZCA AKADEMİK 
DÖNEM/YIL

İKİ DİL BİRDEN  
PROGRAMI

Seviye Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler

Başlangıç Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi

Süre
Minimum 

1 hafta
Minimum 

1 hafta
Minimum 

1 hafta
Minimum 
24 hafta

Minimum 
1 hafta

Haftalık ders sayısı 20 24 30 20, 24 veya 30 24 veya 30

Haftalık ders saati 15 18 22.5 15, 18, 22.5 18 veya 22.5

*Belirli tarihler için Fiyat Listesine bakınız. 

Montreal, Avrupa havasında bir Kanada şehri

EC Montreal'de Genç Başarılılar

Bu program, liseden sonra bir yıl ara veren öğrenciler için idealdir. 

Öğrenciler sağlık, iş dünyası, sanat, moda, politika, teknoloji ve çok daha 

fazlası ile tanışacaklar. Genç Başarılılar programı haftada 24 derstir 

(Genel F/İ + 4 Özel Odak).

Öğrencilerimizi Kanada Pathway ortaklarımızın çoğuyla tanıştıracağız. 

EC Montreal'in Genç Başarılılar programı, 15 ila 18 yaş arası öğrenciler için özel olarak tasarlanmıştır. Öğrencileri lise sonrası 

ve ötesi eğitimlerine İngilizce, Fransızca veya her iki dilde hazırlamayı hedefler.

Seviye Tüm seviyeler

Başlangıç Her Pazartesi

Süre Minimum 1 hafta

Haftalık ders sayısı Haftada 24 İngilizce ve/veya Fransızca dersi

Haftalık ders saati 18

Öğrenci katılımı için düzenli olarak web seminerleri düzenleyeceğiz.   

Pathway yöneticimiz ayrıca kendileriyle Kanada'da eğitimlerini 

sürdürmeyi seçtikleri taktirde farklı seçenekler sunan opsiyonlar 

hakkında konuşacaktır. 

Genç Başarılılar, haftada 4 derslik özel odak sınıflarını içerir. Dersler 

şunları içerebilir:

1.  Bir sınava hazırlık kursu

2.  Eğitici bir gezi

3.  Akademik yazma kursu

4.  Diğer herhangi proje tabanlı bir ders
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Web Geliştirme ve Kodlama
YENİ

Unsurlar
Seviye
İngilizce Seviyesi: B2 – Orta Üst Düzey

En az 4 hafta - Genel İngilizce rezer-

vasyonu

Kurs Süresi
16 hafta.    

Salı ve Perşembe günleri dersler  

11:00 - 14:00 EST 

(haftada 6 saat)

Kurs başlangıç tarihleri
5 Ekim 2021

Uygun Merkezler
EC Montreal

EC Toronto

DAHA FAZLASINI KEŞFET

DAHA FAZLASINI KEŞFET

Web Geliştirme Kariyer Programı
İnşa et ve devam ettir. Tasarla ve oluştur. Web geliştiricileri, dünya çapında web veya intranet 

için web sitesi kurulumunda rol oynar. Burada, ön uç geliştiricilerin her gün kullandığı araçları 

anlayacak ve ustalaşacaksınız. 

EC, teknoloji dünyasına yeni katıldı ve iki yeni kurs başlattı –   

Web Geliştirme ve Kodlama. Bu kurslar ile her hangi bir iş alanında temellerinizi  

 atabilirsiniz.

Kodlama Kariyer Programı
Bilgisayar programlarının konuştuğu dili konuşun. Belirli bir hesaplama sonucunu ve belirli 

bir görevi gerçekleştirmek için bir bilgisayar programı tasarlayın ve oluşturun. Burada, arka uç 

geliştiricilerin her gün kullandığı araçları anlayacak ve ustalaşacaksınız. 

İş Deneyimi  
ve Gönüllülük

Aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız, 

bu kurs size göredir:

  İngilizce dil becerilerinizin pratiğini iş 

ortamında yapmak istiyorsanız.

  mesleki becerilerinizde bir rekabet 

üstünlüğü elde etmek istiyorsanız.

  gönüllülük ve iş dünyasında bir fark 

yaratmak istiyorsanız.

Staj
Cape Town'da mevcut

Boulders Beach Penguin Colony doğal kaynakları koruma programı 

da dahil olmak üzere size profesyonel, İngilizce konuşulan bir 

ortamda çalışma deneyimi için bizimle ortaklık yapan geniş bir şirket 

listesinden seçim yapın. Bu, CV'nizi en üst noktaya taşıyacaktır. 

Ücretsiz staj programı, en az Yüksek Orta (veya daha yüksek) İngilizce 

seviyesine sahip tüm öğrenciler için geçerlidir.

Gönüllülük
Cape Town'da mevcut

Gönüllülük, bir insan olarak gelişim göstermenin inanılmaz bir 

yoludur; aynı zamanda bu yolla topluluklara ve çevreye anlamlı bir 

katkıda bulunulur. EC Cape Town ile, hayvanlar veya çocuklarla 

çalışmak için gönüllü olabilirsiniz. Tutkunuzu izlerseniz kendinizi, 

size en uygun olanı ve nerede bunu yapacağınızı belirleyen bir proje 

içinde bulabilirsiniz. Gönüllülüğü gerçek ortamda İngilizcenizi 

geliştirmekle birleştirin ve çalışacağınız topluluk üzerinde kalıcı bir 

etki bırakın.

GÖNÜLLÜLÜK STAJ

Minimum seviye Orta Yüksek Orta

Başlangıç Projeler arasında değişiklik gösterir Her Pazartesi

İş deneyimi süresi Çoğu proje için 2 hafta 4 haftadan 6 aya

Talep edilen dil kursu süresi Minimum 2 hafta önerilir Minimum 4 hafta

Minimum yaş 18 18
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UniBridge

EC CAMBRIDGE'E ÖZEL!

Üniversitede okumayı umuyor veya akademik İngilizceye odaklanmak istiyorsanız, bu kurs size bir üniversitede başarılı 

olmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri ve dili sağlayacaktır. Temel Genel İngilizce becerilerinin yanı sıra, akademik 

modüllerimizden seçim yaparak kursunuzu ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Daha küçük gruplarda, araştırma ve 

makale yazmaya, sunum becerilerine, genel üniversite becerilerine veya daha pek çok alana odaklanabilirsiniz. Yerleşik 

derslerimiz, online portföylerimiz, eğitmenlerimiz ve sürekli desteğimizle üniversite yaşamının gerçek tadına bakabilirsiniz.

Program Seçenekleriniz
Haftada 20 veya 30 dersten oluşan Standart ve Yoğun 

programlarımızdan seçin. Ayrıca, bir veya iki ek Modül ile eğitiminizi 

güçlendirmeyi tercih edebilirsiniz.

Üniversite Yerleştirme Hizmeti 
Aşağıdakileri içeren uzman danışmanlık alın:

  Hedeflerinize uygun, doğru üniversite kursunu seçmenize yardımcı 

olacak, derinlemesine kişisel rehberlik

  Başarılı bir başvuru için gerekli olan alanları vurgulayan başvuru 

sürecine yardım, referanslar ve 'Amaç Beyanı' oluşturmaya destek. 

 Vize başvurularının yürütülmesine destek

Ekstra Modüller Ekle
Haftada maksimum 4 Modüle kadar seçtiğiniz ek Modüller ile Cam-

bridge'te geçirdiğiniz zamanı en iyi şekilde değerlendirin. Her Modül 

haftada 4 derstir.

STANDART İNGİLİZCE 
haftada 20 ders
12 Genel İngilizce Dersi

2 Modül (toplam 8 ders)

YOĞUN İNGİLİZCE 
haftada 30 ders
12 Genel İngilizce Dersi

10 Sınav Becerisi Dersi

2 Modül (toplam 8 ders)

VEYA

e-portföy 
Microsoft Teams aracılığıyla erişilebilen ePortföyünüz, 

öğrenme yolculuğunuzun somut bir yansıması; yazma, 

konuşma, sunumlar, projeler ve işbirliklerinizin multimedya 

kanıtıdır. Şunlar için kullanılabilir:

  Hedeflerinizi belirleyin ve gözlemleyin, hedeflerinize 

ulaşmak için nasıl çalıştığınızın kaydını tutun, öz 

değerlendirme becerilerinizi geliştirin ve dili kullanma 

becerilerinizin kanıtını oluşturun

  Çalışmanız hakkında öğretmeninizden geri bildirim alın

  İlerlemenizi gözden geçirin ve hatta daha fazla geri bildirim 

için çalışmanızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın

  Her Modülün derslerinde ilerlerken kendi ilerlemenizi 

görün

  Potansiyel üniversitelerle paylaşabileceğiniz sunumlar, 

makaleler veya videolar üretin

YENİ

Arayı kapatın - Üniversiteye hazırlanın

ZAMAN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SABAH PROGRAMI

9.00 - 10.30 Genel İngilizce
Modül 1 

Üniversitede Yaşam
Genel İngilizce

Modül 2 
Poster Sunumu

Genel İngilizce

10.30 - 10.45 15 dakika ara

10.45 - 12.15 Genel İngilizce
Modül 1 

Üniversitede Yaşam
Genel İngilizce

Modül 2 
Poster Sunumu

Genel İngilizce

12.15 - 13.00 45 dk ara

ÖĞLEDEN SONRA PROGRAMI

13.00 - 14.30 Sınav Becerileri Sınav Becerileri Sınav Becerileri Sınav Becerileri Sınav Becerileri

14.30 - 14.45 15 dakika ara

14.45 - 16.15
Opsiyonel Modül 3  

İleri Düzey Deneme Yazma
Opsiyonel Modül 4 

Okuma ve Araştırma
1 saat konferans  (3. hafta)

16.15 - 16.30 15 dakika ara

16.30 - 18.00
Opsiyonel Modül 3  

İleri Düzey Deneme Yazma
Opsiyonel Modül 4 

Okuma ve Araştırma

Unsurlar
 Kurs süresi 4, 8, 12, 16, 20 veya 24 hafta

 Her 4 haftada bir kurs başlangıç tarihi 

 (Lütfen fiyat listesine bakınız) 

 Modüller 4 haftalık olarak işler

 Ders, 4 haftalık Modülün 3. haftasında devreye girer

 Genel İngilizce sınıf başına maksimum 15 öğrenci

 Modül sınıf başına maksimum 8 öğrenci

 Konferans sınıf başına maksimum 30 öğrenci

 Minimum giriş seviyesi: Başlangıç

Örnek zaman çizelgeleri

 Gelişmiş Sunum Becerileri
 Öğrenecekleriniz:

e   Sunum ve zorlu   
bakış açıları

e  Sunumunuzu hedef kitlenize  
 göre düzenleme

e  Zorlayıcı sorularla   
başa çıkma

 İleri Düzey Makale Yazımı
 Öğrenecekleriniz:

e Bir makaleyi yapılandırma

e Tekrardan kaçınma

e  Bakış açılarını etkin biçimde  
sunma ve değerlendirme

e Kaynak gösterme

Modüller*
Her 4 haftalık kursun bir parçası olarak 2 (Standart) veya 4 (Yoğun) Modül seçin.

*Üniversitede Yaşam, Temel Sunum Becerileri, Temel Makale Yazma ve Poster 
Sunum Becerileri dahil olmak üzere çeşitli modüller mevcuttur. 

Modüller değişiklik gösterebilir.

 Dinleme Becerileri
 Öğrenecekleriniz:

e  Bir dersi takip etme

e  Not alma becerileri

 Okuma ve Araştırma
 Öğrenecekleriniz:

e   Bir metni eleştirel olarak 
değerlendirme

e   Okuma becerilerini daha uzun 
metinlere uygulama

e  Kaynak gösterme

e  Bulguları özetleyin ve sunun

 Üniversiteye Hazırlık için
 Öğrenecekleriniz:

e  Üniversiteleri ve kursları araştırma

e  Kişisel bir açıklama yazma

e  Bir video profili oluşturma
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Fast Track 
Çalışanlar İçin İdeal, Kişiselleştirilmiş, Esnek İngilizce Programları

Her yerden çalışma esnekliğine sahip olan siz Dijital Göçebelere sesleniyoruz!

Bireysel dil ihtiyaçlarınıza odaklanmak için dört özel Bire-Bir dersle birlikte haftada 12 Genel İngilizce 

dersi alın. Buna ek olarak, yurt dışında geçirdiğiniz zamanı isteğe bağlı Özel Odak dersleriyle gerçekten 

de en üst düzeye çıkarın. Ayrıca, okurken aynı anda çalışabilmeniz için ofis alanına erişiminiz olacak.

Programa dahil 
  Güçlendirmek istediğiniz alanların belirlenmesi ve bire-bir 

öğretmeninizin atanması için okula varış gününüzde İhtiyaç Analizi 

tamamlanır.

  Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çok uluslu sınıflarda Genel 

İngilizce dersleri

  Tam olarak neye ihtiyacınız olduğuna odaklanmak için Salı ve 

Perşembe günleri bire-bir dersler

  İşinizle bağlantıda kalmak için Salı ve Perşembe günleri ücretsiz 

çalışma masası 

  Ana okuldan ayrı, dinlenmeniz için bir kaçış odasına erişim

  Haftada bir ücretsiz Cambridge etkinliği

Her seviyeye uygundur 
Şu özellikleri taşıyorsanız bu kurs size göre dir:

  Ders çalışmak için zaman ayırma esnekliğine sahip 

değilsiniz, ama yine de İngilizcenizi geliştirmeniz 

gerekiyor

  Benzer düşünen diğer öğrencilerle bir ağ kurmak 

istiyorsunuz

  Spesifik öğrenme ihtiyaçlarınız var; Bire-Bir derslerinizde 

öğreniminizi bireysel isteklerinize göre uyarlayabiliriz

EC CAMBRIDGE'E ÖZEL!YENİ

EC Cambridge'e özel yönetici programı

Opsiyonunuzu seçin İyileştirilmiş Premium Opsiyonu ile bir haftalık ek 

olarak kazanacaklarınız

  Salonda ücretsiz çay ve kahve

  Bir akademik üyemizle yapacağınız varış öncesi danışma seansı

  Akademik ekiple haftalık koçluk seansı

  Ekstra indirimli Bire-Bir dersler

ZAMAN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SABAH PROGRAMI

9.00 - 10.30
Genel İngilizce Dersleri

(3 saat)

Bire-bir
(90 dakika) Genel İngilizce Dersleri

(3 saat)

Bire-bir
(90 dakika) Genel İngilizce Dersleri

(3 saat)
10.45 - 12.15 Ücretsiz ofis saatleri masa alanı Ücretsiz ofis saatleri masa alanı

12.15 - 13.00 45 dk ara

ÖĞLEDEN SONRA PROGRAMI

13.00 - 14.30 Özel Odak Dersleri: İş İngilizcesi

14.30 - 18.00
Ofis saatleri masa alanı  

mevcut*
Ofis saatleri masa alanı  

dahil
Ofis saatleri masa alanı  

mevcut*
Ofis saatleri masa alanı  

dahil
Ofis saatleri masa alanı  

mevcut*

*Küçük bir ücret karşılığında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ek çalışma masası için rezerve yapın.

12 Genel İngilizce Dersi 

+ Haftada 4 Bire-Bir Ders 

(haftada 16 ders)

12 Genel İngilizce Dersi 

+ 10 Özel Odak Dersi 

+ Haftada 4 Bire-Bir Ders  
 (haftada 26 ders)

VEYA

İş İngilizcesi  
 Özel Odak Dersi

İngilizce konuşulan iş ortamı için gereken, faydalı yeni bir dili 

ve kelime dağarcığını öğrenin. Haftada 10 İş İngilizcesi dersi ile 

Yoğun opsiyonu seçin ve iş dünyasına ait İngilizceyi güvenle 

kullanın.
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Butik Okullar
Bu butik okullar, olgun yaşam tarzınıza uygun 

şekilde tasarlanmıştır. Çağdaş öğrenme 

alanlarında eğitim görün ve WiFi ile 30+ 

öğrenci salonunu sınırsızca kullanın. Sizinle 

aynı kafadaki öğrencilerle çalışmak ve bir 

iletişim ağı kurmak için ideal bir seçenektir. 

Bu tecrübe, kesinti yaratmak değil, 

kariyerinize ve hayatınıza katkı sağlamak 

niyetindedir. 

Uyarlanmış Öğrenme
Diğer profesyonellerle birlikte derslerde, ilgi 

alanınıza giren, sizi motive edici konularla 

İngilizce konuşmayı, dinlemeyi, okumayı ve 

yazmayı öğreneceksiniz. Ayrıca, seçtiğiniz 

varış noktasının en ikonik ve teşvik edici 

özelliklerinden bazılarını içeren heyecan 

verici bir sosyal aktivite programına da 

erişebileceksiniz.

Dünyanızı Genişletin
Etrafınız dünyanın her yerinden gelen 

öğrencilerle çevriliyken, onların kültürel, 

kişisel ve profesyonel geçmişleri hakkında 

bilgi edinme fırsatınız olacak. Deneyiminizin 

sonunda kişisel ve profesyonel arkadaş 

ağınız büyüyecek ve daha da çeşitlenecek; 

ufkunuz genişleyecek, kişisel ve profesyonel 

fırsatlarınız zenginleşecektir.

Özel öğrenci salonunda eğitim görün

EC 30+  
Deneyimi

Her seviyeye uygundur 
Şu özellikleri taşıyorsanız bu kurs size 

göre;

  İngilizceyi, diğer yaşam tecrübesi sahibi, olgun 

öğrencilerle birlikte öğrenmek istiyorsanız.

  çalışmaya devam etme özgürlüğü ile ilham verici bir 

deneyim arzuluyorsanız.

NEW YORK  
30+

TORONTO 
30+

VANCOUVER  
30+

LONDRA  
30+

DUBLİN  
30+

MALTA  
30+

OKUL HAKKINDA

Derslik sayısı 8 8 5 8 4 7

Ortalama sınıf öğrenci sayısı 12 13 14 11 12 10

Maksimum sınıf öğrenci sayısı 15 - 15 12 15 12

Kapasite 120 120 150 96 48 78

Öğrenci bilgisayarı 2 12 23 6 4 4

Minimum yaş 30 30 30 30 30 30

KURSLAR 

Genel İngilizce (20) f f f f f f

Yarı-Yoğun İngilizce (24) f f f – – –

Yoğun İngilizce (30) f f f f f f

İş İngilizcesi (20) – – – f – –

İş İngilizcesi (20+10) f f f f f f

Şehirde İngilizce (20+4) f f – – – –

Şehirde İngilizce (20+10) f f – f f –

Bire-Bir f f f f – f

İş İngilizcesi Mini Grup (20, 30) – – – – – f

Club 50+: Mini Grup 20 – – – – – f

Eklenti: İngilizce Plus Dans – – – –  –

Her 30+ kursuna dahil:
e EC Online'a Erişim

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  EC Online Yerleştirme Testi

e  Ücretsiz Wi-Fi 

e  Ders kitabı

e  İnteraktif beyaz tahtalar / dokunmatik 

ekran TV'ler

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Bireysel çalışma odası ve/veya öğrenci 

salonu

e  Havaalanı transferleri - sadece Malta 30+  
 (kurs ve kalacağınız süreyi kapsayan  

 konaklama rezervasyonuzu yaptırırken)

e  Kafe ya da mutfak

Benzer düşünen insanlarla beraber öğrenin
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%21 Brezilyalı %7 Kolombiyalı

%15 Japon %5 İspanyol

%10 Koreli %5 Türk

%7 Fransız  %30 Diğer (37)

%27 Brezilyalı %9 Koreli

 %14 Meksikalı %3 Fransız

%13 Kolombiyalı  %3 Şilili

%10 Japon  %21 Diğer (41)

New York 30+
Büyük Elma'nın parlak ışıkları altında yaşayın 

ve öğrenin! New York’un can alıcı kalbinde 

yer alan 30+ okulumuz sizin kendi New York 

hikayenizi yazmanızı bekliyor. Bir filmden 

çıkmış gibi olan okulumuzun kapısından içeri 

girin ve kendinizi bu hiç uyumayan şehirde 

keşfedin.

Toronto 30+
Sıkça dünyanın en yaşanılası şehirlerinden 

biri ilan edilmesinin sebebini gelin size 

gösterelim! Ünlü Kanada misafirperverliği, 

orta yüzyıl modern temalı okulun içinde ve 

dışarıdaki Midtown'ın hareketli sokaklarında 

sizi bekliyor.

Ulus Dağılımı 1 Ulus Dağılımı 1

EC 30+ Destinasyonları

%24 Koreli %7 Kolombiyalı

%22 Brezilyalı %4 Meksikalı

%14 İsviçreli %3 Türk

%12 Japon %19 Diğer (30)

Vancouver 30+   
Vancouver'ın en iyi taraflarını kapınıza getiren, 

cıvıl cıvıl şehir merkezinin kalbinde eğitim 

alın. Bu yoğun şehirde yapacak tonlarca şey 

bulmakla kalmayacak, aynı zamanda şehirden 

uzak açık hava etkinliklerine de bayılacaksınız! 

Tabii ki  her yerde karşılaşacağınız sıcakkanlı 

şehir sakinlerini de unutmayın.

Ulus Dağılımı 1

%14 Brezilyalı  %6 Türk

%8 Suudi Arabistanlı %6 İsviçreli

%8 Japon %6 Fransız

%7 İtalyan  %45 Diğer (76)

Londra 30+
Yabancı dil geleceğiniz, Bloomsbury 

Group'tan ilham alan Londra duvarları 

arasında yatıyor. Londra'nın tam merkezinde, 

Virginia Woolf gibi yazarlar, filozoflar 

ve ressamlar gelecek hayallerinizin 

şekillenmeye başladığı sınıflara bakıyor.

Ulus Dağılımı 1

%19 Brezilyalı %6 Fransız

%18 İtalyan %6 Japon

%9 İspanyol %6 Rus

%7 İsviçreli %29 Diğer (35)

Dublin 30+
Dublin'deki tarih ve kültürün karışımı sizi 

oldukça memnun edecek ve bu samimi şehir 

size, İngilizce öğrenirken ilham verecek. 

Yüzyıllardır sanatçılar ve yazarlar tarafından 

sevilen bu yere gelin ve şehir merkezinde 

bulunan Grand Canal'daki okulumuzda 

İngilizce öğrenin.

12018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı 1

%22 Brezilyalı %6 Alman

%13 Kolombiyalı %5 İtalyan

%8 Japon %5 İsviçreli

%6 Rus %35 Diğer (74)

Malta 30+
Dışarıdaki gün ışığından okuldaki Malta 

desenli seramiklere, bu deneyimin her bir 

santimetre karesi tamamıyla bir Akdeniz 

adası rüyasıdır. Yerel halkın sıcaklığı, güneşli 

günler ve güler yüzlü personel, bu unutulmaz 

maceranızın anahtarıdır.

Ulus Dağılımı 1
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EC Virtual ile 

Online, Canlı İngilizce ve 

Fransızca Kursları 

Online
Powered byOnaylayan

Yoğun bir programınız var ama yine de kurslarımızdan 

birini almak istiyor musunuz? Çok uluslu, çok kültürlü bir 

dil deneyiminin parçası olmak ister misiniz? Canlı çevrimiçi 

sınıflarımız, rutininize uygun bir program seçmenize olanak 

tanır. 

Yani ister yarı zamanlı ister tam zamanlı eğitim alın, ister 

üniversite için, ister iş için, ister keyif için öğrenmek isteyin, 

bunu kendi evinizin rahatlığında yapabilirsiniz. Dünyanın her 

yerinden sınıf arkadaşlarınızla derslere katılın ve öğrenmeye 

bugün başlayın! 

EC Virtual size, okul içi EC müfredatının aynısını Online eğitime 

uyarlanmış olarak sunar. Deneyimli, profesyonel EC öğretmenleri 

tarafından eğitilecek ve diğer öğrencilerle birlikte canlı öğreneceksiniz. 

Sınıflar, daha yoğun bir öğrenme deneyimine ve artırılmış öğretmen-

öğrenci etkileşimine izin veren gerçek sınıftan daha küçüktür. 

Derslerimiz, projeler üzerinde işbirliğine ve öğretmeniniz ve sınıf 

arkadaşlarınızla iletişime olanak tanıyan çevrimiçi bir sınıf alanı olan 

Microsoft Teams üzerinden gerçekleşir. 

Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı kurs yoğunluklarıyla, 

birden fazla zaman diliminde eğitim verdiğimiz için esneklik, EC 

Virtual'ın merkezinde yer alır. Hatta öğretmeninizle özel dersler 

ekleyebilir, ücretsiz ekstra derslere katılabilir ve sınıf arkadaşlarınızla 

iletişim kurabilirsiniz. NE ZAMAN, NASIL ve NEREDE isterseniz 

öğrenebilirsiniz!

British Council akreditasyonu yalnızca EC İngiltere okullarımızda verilen kurslar için geçerlidir.

Her seviyeye uygundur 
Şu özellikleri taşıyorsanız bu kurs size 

göre;

  evden çıkmadan, İngilizce/Fransızca dilinizi tüm 

alanlarda ve becerilerde  

geliştirmek veya ilerletmek istiyorsanız

  okullarımızdan birini ziyaret etmeden önce veya sonra 

öğrenmek istiyorsanız

  seyahat edemediğiniz/istemediğiniz halde dünyanın  

her yerinden öğrencilerle eğitim görmeyi istiyorsanız
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EC Virtual Kursları

Genel İngilizce Kursları
EC Londra tarafından verilir

EC VIRTUAL STANDART

  Haftada 2 gün

  Çalışan öğrenciler için ideal

  Minimum 4-haftalık kurs

  2 saat diliminde mevcut

  Her seviyeye uygun!

EC VIRTUAL HIGHER SCORE® IELTS

  haftada 3 gün

  Haftalık sınav uygulaması

  Minimum 4-haftalık kurs

  2 saat diliminde mevcut

  Min. seviye: Orta +

EC VIRTUAL PREMIUM

  haftada 5 gün

  Hızla beceri kazanma

  Minimum 1 hafta

  4 zaman diliminde mevcut

  Her seviyeye uygun!

TALEP ÜZERİNE EC VIRTUAL

  İhtiyaç duyduğunuz kadar!

  Bire bir veya grup öğrenimi

  Öğrenciler/profesyoneller/işverenler için

  İhtiyaç duyduğunuz kadar!

  Her seviyeye uygun!

Yoğun bir hayatı olanlar için!

Öğrenciler ve çalışanlar için!

Kendini öğrenmeye adamış, istekli olanlar için!

Belirli alanlar ve ihtiyaçlar için!

Ödüllü kurslarımız, yeni başlayanlardan ileri seviyeye ve sınırlı zamanı olanlardan tamamen müsait bir programı olanlara 

kadar herkese göre uygun seçenekler sunar. EC Virtual, yaşam tarzınıza ve taahhütlerinize en uygun kursu seçebilmeniz için 

ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize göre esneklik sağlar.

EC Virtual İşletme Becerileri  
EC Londra tarafından verilir

EC VIRTUAL İŞ BECERİLERİ 
TOPLANTILARI

   Bir toplantıyı yönetmek; gündem belirlemek, to-
plantıyı sona erdirmek, eylem noktalarını özetlemek

   Katılımcıları rayında tutmak, kibarca araya girmek 

   Görüşlerinizi açıkça ifade etmek

   Bir pozisyona karşı gelmek 

EC VIRTUAL İŞ BECERİLERİ 
İŞ ARAYANLAR

  CV yazma, 

  Mülakatlara hazırlık; araştırmanı yapma

   İş görüşmeleri - iş geçmişinizi tartışma, güçlü yönle- 
rinizi sunma

   İş görüşmeleri – takipleri yanıtlama, sorular, bilinçli 
sorular sorma 

EC VIRTUAL İŞ BECERİLERİ 
SUNUMLARI

  Etkili slaytlar yazma 

  Çevrimiçi ve yüz yüze – bir hedef kitleyle çalışmak 

  Telaffuz, etkileşimi sürdürmek için tonlamayı kullanma 

  Sunumlarınız hakkında geri bildirim

EC VIRTUAL İŞ BECERİLERİ İŞ YERİNDE 
İLETİŞİM

   Görüşlerinizi ifade etme ve başkalarının görüş veya 
fikirlerine katılıp katılmama, 

   İlişki kurma, uzak bir ekiple ilişkiler kurma. 

  Network kurma

   E-posta gönderme ve mesajlaşma – iş arkadaşları ve 
müşteriler arasında ayrım yapma (Netiquette)

Başarılı toplantı stratejileri!

Hayalinizdeki işi yapın!

Faydalı sunumlar!

Güvenle ve net konuşun!

YENİ

Yeni kurs yelpazemiz, uluslararası bir ortamda kariyerlerine odaklanan kişilere özel tasarlanmıştır. Her kursun esneklik sağlayan 

ayrı bir odağı vardır; birini veya dördünü de seçebilirsiniz. Öğrenciler seçtikleri alanlarda daha özgüvenli ve daha etkili iletişimciler 

olmak için ihtiyaç duydukları dili, becerileri ve stratejileri öğreneceklerdir.

haftada 2 gün | 4 haftalık kurs | 1 zaman dilimi mevcut | Min. seviye: Orta

İÇİNDEKİLER 
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Kanada Üniversite Yolu / Pathway Kursları 
EC Kanada ve EC Londra tarafından verilir

EC VIRTUAL ÜNİVERSİTE YOLLARI

  Haftada 2 veya 3 gün

  TOEFL/IELTS'e gerek duymadan

  Sabit tarihlerde 10 haftalık kurs

  2 zaman diliminde mevcut

  Minimum seviye:  

 Orta Üstü!

EC VIRTUAL PATHWAY ÖNCESİ

  haftada 5 gün

  1'e 1 üniversite danışma oturumları.

  Minimum 1 haftalık kurs

  4 zaman diliminde mevcut

  Başlangıç – Orta

Kolej/üniversite hayatına hazırlanın!Pathways için seviye atlama!

İÇİNDEKİLER 

Genel Fransızca Kursları
EC Monteal tarafından verilir

İÇERİĞE BAĞLI SANAL

FRANSIZCA KONUŞMA VE DİL BİLGİSİ

  Haftada 5 gün

  Hızla beceri kazanma

  Minimum 1 haftalık kurs

  1 zaman diliminde mevcut

  Her seviyeye uygun!

SANAL FRANSIZCA KONUŞMA VE 
DİNLEME

  Haftada 3 gün

   Dinleme ve konuşma becerinizi geliştirme

  Minimum 1 haftalık kurs

  1 zaman diliminde mevcut

  Her seviyeye uygun!

Güvenle konuşun Anlayın ve anlaşılın

İÇERİĞE BAĞLI 

SANAL FRANSIZCA DİL BİLGİSİ

  Haftada 2 gün

  Yapılandırılmış dil bilgisi odağı

  Minimum 1 haftalık kurs

  1 zaman diliminde mevcut

  Her seviyeye uygun!

SANAL FRANSIZCA TEFAQ HAZIRLIK

  Haftada 1 gün

  Deneme sınavları

  Minimum 4 haftalık kurs

  1 zaman diliminde mevcut

  Minimum seviye: Orta+

Doğru şekilde söyleyin Yeterliliğinizi kanıtlayın!
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İşleyiş
1.   DERSTEN ÖNCE (15 dakika)

Öğretmen, öğrencilerin derse hazırlanmaları için ilgili soruların 

olduğu bir ders öncesi ödevi hazırlayacaktır. Bu, ders kitabından, 

ilgili bir video veya makaleden yahut da EC Online'daki bir 

Flashpoint'den yapacağınız okuma veya yazma olabilir. Öğrenciler 

derse tam olarak katılmak ve dersten en iyi şekilde yararlanmak 

için hazırlıklı gelebileceklerdir.

2.  DERS ESNASINDA (45 dakika)

Dünyanın dört bir yanından 8-10 öğrenciden oluşan küçük 

gruplar, öğretmenleriyle görüntülü olarak beraberce çalışır. Ders 

öncesinde verilen ödevin amaç ve hedeflerini ana hatlarıyla 

belirtirler,  soru ve görevleri tartışırlar, sorularını gözden geçirir ve 

ders sonrası ortaklaşa yapılacak aktivitenin yanı sıra ertesi gün 

ödevini belirlerler. Öğrenciler, normal bir yüz yüze oturumdan çok 

daha yoğun bir derse hazır olmalıdırlar!

3.  DERSTEN SONRA (30 dakika)

Öğrencilerden Teams'e yükledikleri, bir ders sonrası ortak yazma 

veya konuşma etkinliği üzerinde çalışmaları istenir. Her ödevin, 

öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine, kendi hedeflerini 

belirleme ve ilerlemelerini görmelerine yardımcı olacak açık başarı 

kriterleri vardır. Grup, sanal olarak tartışır ve öğretmen sohbeti 

gözlemler.

EC Virtual Ders Yapısı 

EC Virtual, 2021'de Ryugaku Journal tarafından,  
 

   En İyi Okul Ödülünü kazandı. 
Öğrenci geri bildirimlerine dayanarak 

EC Virtual'ın 1 numara olduğu alanlar

Ders kalitesi

Konuşma imkanı

Derslerin süresi

Başkalarına tavsiye etme arzusu

Seviyeler

EC Virtual kurslarımız, sınıf içi müfredatımızı ve materyalimizi başarılı ve ilgi çekici bir online öğrenime adapte 

etmiştir. Araştırmalar, sanal derslerimizin yapısının online öğrenmenin en etkili yolu olduğunu kanıtladı. Bu nedenle, 

online öğrenmeyi seçme nedeniniz ne olursa olsun, dil öğreniminiz için güçlü ve yetkin bir yöntem seçtiğinizden emin 

olabilirsiniz.

Her Kursa Dahil
  Her bir öğrenci tarafından zamanı belirlenen canlı dersler. 

Birden fazla zaman diliminde mevcuttur.

  Dersler, İngilizce veya Fransızca konuşan yetkin ve deneyimli 

öğretmenler tarafından verilir.

  Yüz yüze sanal İngilizce dersleri.

  Günde 30 dakika yapılandırılmış sınıf arkadaşı işbirliği.

  EC Online'daki materyallere erişim ile sınırsız bireysel çalış-

ma.

  Öğrenci Odaklı Değerlendirme.

  Word, PowerPoint ve çok daha fazlasını içeren Microsoft 

Office'e ÜCRETSİZ erişim!

  Bir üst seviyeye yükseltme ve Bire-Bir dersler ekleme olanağı.

EC Virtual Öğrenci Görüşleri  

Dersler zorlu, ama iyi ve faydalı. Öğretmenim güler yüzlü ve 

arkadaş canlısı. Özellikle öğretme şeklini seviyorum. Ders 

öncesi ve sonrası görevler, kafamı dersten önce toplamamı 

sağlıyor. Gelişimimle birlikte İngilizcemin çok ilerlediğini 

düşünüyorum.

Nisakorn Panajapoe, Tayland

EC online platformu, EC okuluna benziyor. Geçen yıl EC 

Londra'daydım, ama şimdi online İngilizce öğrenmekle aynı 

şey olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler harika ve size çok  

yardımcı oluyorlar. Herkese tavsiye ederim.

Nesil, Avusturya

Her bir ders oldukça verimliydi! Eğitim seviyesinin kalitesi 

kesinlikle inkar edilemez, çünkü her şey harikaydı.

Nataly, Kolombiya

Yurt dışından insanlarla direkt konuşma fırsatı buldum, 

bu da konuşma becerilerimi geliştirmeme yardımcı oldu. 

Özellikle eğitmenin öğretme stilinin dilbilgisi becerilerimin 

gelişmesine büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir son-

raki yapmak istediğim şey işe yurt dışında okumak!

Kanata, Japonya

Çok iyi bir öğretmenim ve arkadaş canlısı sınıf arkadaşlarım 

vardı. Bir sorununuz olduğunda veya tüm sorularınız için Fiona 

her zaman oradaydı. Tabii ki, birçok yeni şey öğrendim… Belki 

birgün, daha fazla online ders alırım. Her şey için teşekkürler, 

harika bir iş çıkarıyorsunuz! Kendinize iyi bakın, belki tekrar 

görüşürüz.

David Jutzet, İsviçre

Çok çalışmak her zaman gerekli; ancak EC Virtual ile bu kolay, 

etkili ve eğlencelidir.

Massimo, İtalya

EC Virtual, daha özgüvenli hissetmeme ve daha akıcı 

konuşmama yardımcı oldu. Evimin rahatlığında İngilizcemi 

geliştirmek için mükemmel bir fırsattı.

Maria Antonietta, İtalya

Online bir EC kursu almak harika bir deneyimdi. İster 

çalışmakla, ister ders çalışmakla meşgul olun, dersleri 

programınıza uyarlayabilirsiniz ve hala herhangi bir şeyi 

kaçırdığınızı hissetmezsiniz. Deneyimli öğretmenler ve 

harika bir toplulukla İngilizce öğrenmenin daha iyi bir yolu 

olduğunu düşünmüyorum.

Wafa, Libya

Her şeyden önce, sınıfın atmosferi çok iyiydi. İngilizce fikir 

alışverişinde bulunmaktan çok keyif aldık. Aynı fikirde 

olmadığımızda bile birbirimize saygı duyuyoruz, çünkü hepimiz 

farklı ülkelerden, farklı geçmişlere sahip kişiler olduğumuzun 

farkındayız. EC Virtual, İngilizceyi gönül rahatlığıyla, saygı ve 

samimiyetle öğrenebileceğimiz bir ortamdı.

İki ay önce, İngilizce konuşma konusunda kendime 

güvenmiyordum, çünkü Japon okullarında dersler ağırlıklı 

olarak okuma ve dinleme üzerinedir, nadiren konuşma pratiği 

yaparız. Ancak EC Virtual'daki görüşmeler sayesinde sınıf 

arkadaşlarıma düşüncelerimi anlatabildim. Bu benim için 

büyük bir adım.

Başka ülkede yaşayan birinin deneyimlerini paylaşabilmemiz 

bir harika. Sınıfta yapılan tartışmalarda her sınıf arkadaşının 

deneyimleri görüşlerine yansımaktaydı. Tartışmalar yoluyla, 

hiç gitmediğimiz bir ülkedeki deneyimleri yeniden yaşayabildik. 

İngilizce öğrenirsen bunu yapabilirsin. İngilizceyi harika 

bir iletişim aracı olarak gördüm. Bu benim için harika bir 

deneyimdi.

Haruki, Japonya

İÇİNDEKİLER 
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Dünyadaki Yerinizi Bulun
Harika okullarımızın her biri birinci sınıf 
lokasyonları sebebiyle seçildi ve size en ileri 
İngilizce öğrenme deneyimini sunmak için 
tasarlandı.

 

Dünyanın her yerinde bu kadar çok okul 
varken, en mükemmelini bulacağınızdan emin 
olabilirsiniz. Kendinizi bir EC destinasyonunun 
kalbinde, interaktif beyaz tahtalar veya 
dokunmatik ekranlı TV'ler gibi modern, son 
teknolojinin rahatlığıyla öğrenirken hayal edin. 
Dersler, gelişiminize odaklanan kendini işine 
adamış eğitmenler tarafından verilir. Öğrenci 
salonları, kütüphaneleri, Wi-Fi'yi, bireysel 
çalışma alanları ve öğrenci bilgisayarlarını da 
unutmayın. Okulların tek bir eksiği var...siz!

Kanada
Montreal

Toronto

Toronto 30+

Vancouver

Vancouver 30+

ABD
Boston

New York

New York 30+

San Diego

San Francisco

Los Angeles 

İngiltere
Londra

Londra 30+

Cambridge

Brighton 

Bristol 

Manchester

3
Kıta

6 

Ülke

22 
Okul

İrlanda
Dublin 

Dublin 30+

Malta
Malta

Malta 30+

Güney Afrika
Cape Town

6

30+  
merkezleri

140+ 

Ulus

45 
bin + 

Yıllık öğrenci 
sayısı

İÇİNDEKİLER 
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İngilizceyi

ABD'de 
Öğrenin
Doğu kıyısından batı kıyısına kadar mükemmel Amerikan okullarımız, 

her yaştan İngilizce dil öğrencilerini memnun edecek.

İÇİNDEKİLER 
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Boston
ABD'deki en eski şehirlerden biri olan Boston, yoğun öğrenci nüfusu sayesinde Avrupa’nın anlayışına ve ilginç özelliklerine sahiptir. 

Amerikan tarihi ile ilgileniyorsanız ve şehrin merkezindeki modern bir okulda okumak istiyorsanız EC Boston'ı deneyin. Üstelik 

havalı Boston aksanı da öğrenebilirsiniz! Şehrin yiyecek ve alışveriş merkezi olan Faneuil Hall Marketplace'in hemen yanında 

eğitim göreceksiniz.

Öğrendiklerini sınıfta uygula

BOSTON'DA YAŞAM MALİYETLERİ 

○ EC San Diego'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $250-$275 ABD doları.

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

$3.50 – $4.50 Şişe su / soda (0,33 litre) $1.00 – $2.00 Fast Food karma menü $6.50 – $9.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

$12.00 – $20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) $29.00 – $90.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$2.40 – $2.90 (tek yön);  
$90.00 (aylık kart)

Eğitim
Sınıf dışında pratik yapmayı unutmayın – 8 hafta 

veya daha fazla eğitim alırsanız, gayrı resmi bir 

ortamda anadilinde konuşan biriyle pratik yapmak 

için ücretsiz Konuşma Partneri programımıza 

katılabilirsiniz. Ücretsiz dil atölyelerimiz gramer, 

özgeçmiş veya iş görüşmesi becerileriniz üzerinde 

çalışmanıza yardımcı olur.

  Genel İngilizce (20/24/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 4 İş İngilizcesi)

  Akademik Dönem/Yıl (24/30)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart 

Ve dahası...
  Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Sohbet Partnerleri (8+ haftalık kurslar)

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  Kütüphane

  Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%19 Brezilyali %8 Japon

%15 Suudi Arabistanlı %6 Tayvanlı

%12 Koreli %4 İspanyol

%12 Kolombiyalı %24 Diğer (31)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

Hareketli şehir, Boston

Neden EC Boston'u seviyoruz
Boston gerçekten uluslararası bir şehir, ama aynı 

zamanda gerçek bir Amerikan şehri! Öğrencilerimiz tarihi 

mahalleleri keşfetmeyi, Harvard ve MIT Üniversitesi'nde 

ücretsiz turlar atmayı ve Amerika'nın en ünlü spor 

takımlarından bazılarını izlemeyi severler. Ayrıca New York, 

Washington DC ve hatta Niagara Şelaleleri'ne hafta sonu 

gezileri için de ideal bir konumdayız!

Wasim, Merkez Müdürü 

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

ÖZET BİLGİLER

new england
aquarium

boston
harbour

boston
harbour
cruises

christopher columbus
waterfront park

faneuil hall &
quincy market

old state house

freedom trail

state st station

norman b
levanthal park

government
center station

boston
common

frog
pond

cambridge st

beacon st

congress st

state st

cross st

FANEUIL HALL
MARKETPLACE

NORTH
END

EC 

distance from ec

swan boats 2km

back bay 5km

harvard university 10km

salem 24km

cape cod 112km

martha’s vineyard 153km

�
←
�
↑
↓
↓

400 m

approx. 5 min walk

7
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

105
Kapasite

19
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

1 Faneuil Hall Square,   
 Boston, MA 02109, ABD

İÇİNDEKİLER 
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New York

NEW YORK'TA YAŞAM MALİYETLERİ 

○ New York'ta ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $300-$325 ABD doları.  

Asla uyumayan şehir, bu yüzden sen de uyumayacaksın! Sanattan mimariye, spordan gece hayatına kadar bu muhteşem 

şehirde yapılacak çok şey var. EC New York, Times Meydanı'nın merkezinde, birçok filmden tanıyacağınız tarihi Paramount 

Binasında yer alır!

Manhattan'ın harika manzarası

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

$3.50 – $5.00 Şişe su / soda (0,33 litre) $1.00 – $2.50 Fast Food karma menü $6.00 – $12.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

$15.00 – $25.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) $35.00 – $150,00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$2.75 (tek yön);  
$128,00 (30 günlük metro kartı)

Eğitim
New York Şehrinde Yaşama atölyemizle  

New York'ta yerel biri gibi dolaşın ya da bir konuşma 

veya gramer atölyesini deneyin.

  Genel İngilizce (20/24/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 4 İş İngilizcesi)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi; yalnızca 30+)

  Şehirde İngilizce (20 Gİ + 4 Şehirde İngilizce)   

 sezonluk) 

   Şehirde İngilizce (20 Gİ + 10 Şehirde İngilizce; 

sadece 30+; sezonluk)

  Akademik Dönem/Yıl (24/30)

  Sınava Hazırlık TOEFL (20; sezonluk / 

 30 – 20 Gİ + 10 TOEFL)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart   

  MANHATTAN AİLE YANI KONAKLAMA standart  

  YURT standart  

  ORTAK DAİRE seçkin 

Ve dahası...
  İngilizce Plus: Dans

  Üniversiteye Kabul Hizmetleri 

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler

  Bireysel çalışma alanı

  Öğrenci salonu 

  Bina içinde kafe / restoran

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%19 Koreli %5 Kolombiyalı

%19 Japon %4 Fransız

%17 Brezilyalı %4 Türk

%6 Tayvanlı %26 Diğer (31)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

Ders çalış, rahatla ve arayı kapat

ÖZET BİLGİLER

9
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

135
Kapasite

26
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC New York'u seviyoruz
5. Cadde'deki alışveriş merkezine yürüme mesafesinde 

olacak, Empire State Binası'ndan muhteşem manzaralar 

görecek ve Grand Central İstasyonu'ndan istediğiniz yere 

seyahat edebileceksiniz. Bryant Park, kışın buz pateni veya 

diğer aylarda yoga yapmak olsun, yılın her zamanında tüm 

öğrencilerin favorisidir. Yankees Beyzbol maçına gitmeden 

veya Central Park'ta bisiklete binmeden New York'tan sakın 

ayrılmayın. 

Niagara Şelalesi, Boston ve hatta Washington, DC gibi 

yerlere hafta sonu gezilerine katılabilirsiniz.

- Bindu, Merkez Müdürü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.
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soho 4km

east village 5km

brooklyn bridge 5.5km

statue of liberty 8km
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The Lion King

Chicago

Wicked

Jersey Boys

1501 Broadway, Floor 11,   
New York, NY 10036
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San Francisco'yu tramvayla keşfedin

San Francisco

SAN FRANCISCO'DA YAŞAM MALİYETLERİ 
○ EC San Francisco'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $285-$300 ABD doları. 

San Francisco, altın madencilerinden hippilere kadar, yeni bir başlangıç arayanlar için sığınak yeri olarak uzun bir 

geçmişe sahiptir. Günümüzde, size ilham verecek eklektik mimari yapıları ve pek çok görülmesi gereken havalı yerlerini 

keşfedeceksiniz. EC San Francisco şimdi, şehrin kalbindeki teleferik yolu olan Kaliforniya Caddesi üzerindedir.

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

$3.50 – $5.00 Şişe su / soda (0,33 litre) $1.00 – $2.50 Fast Food karma menü $7.00 – $10.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

$12.00 – $20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) $45.00 – $150,00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$2,50 - $2.75 (tek yön);  
$75.00 - $95.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Telaffuz, yazma ve Kaliforniya tarihi ve kültürünü 

öğrenebileceğiniz seansları içeren ücretsiz dil 

atölyeleri.

  Genel İngilizce (20/24/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 4 İş İngilizcesi)

  Akademik Dönem/Yıl (24/30)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart  

  YURT konfor  

  APART OTEL standart  

Ve dahası...
  Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  Kütüphane

  Bireysel çalışma alanı 

  Öğrenci salonu

  Kafe

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%20 Brezilyalı %6Fransız

%17 Koreli %6 Suudi Arabistanlı

%15 Japon %6 Türk

%7 Tayvanlı %23 Diğer (34)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

8
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

224
Kapasite

12
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC San Fransico'yu 
seviyoruz
San Francisco'ya BÜYÜK karışımlı küçük şehir diyorum. 

Bu yarımadada yaklaşık 40 simgesel ve farklı mahalle 

bulunur. SoMa'daki teknoloji etkinliklerine katılın, Land's 

End'in uçurumlarında yürüyüş yapın, Golden Gate 

Park'taki bahçelerde/müzelerde rahatlayın ve Golden 

Gate Köprüsü, Haight-Ashbury hippi mahallesi ve Alcatraz 

hapishanesi gibi ikonik yerleri de unutmayın. Çeşitlilik ve 

değişim söz konusu olduğunda ülkeyi yöneten eğitimli bir 

topluluktur.… 

Bunlar, bu kadar çok insanın San Francisco'ya aşık 

olmasının nedenlerinden sadece birkaçı...

Ryan, Merkez Direktörü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

Gülümse, eğlen ve öğren

distance from ec

coit tower 1.5km

fisherman’s wharf 2km

lombard street 2km

mission dolores park 4km

alcatraz 5km

golden gate bridge 8km

↑
↑
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�
�
�
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EC 

433 California Street, Suite 210,   
San Francisco, CA 94104, ABD

İÇİNDEKİLER 

70 71



 

San Diego
Mayo ve paletlerinizi alın! EC San Diego, La Jolla Koyu'na 5 dakikadan daha az bir mesafede, İngilizce ve sörfün el ele 

yürüdüğü, havalı ve rahat bir okuldur.

SAN DIEGO'DA YAŞAM MALİYETLERİ 

○ EC San Diego'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $225 ABD doları.

Yeni insanlarla tanışın ve ömür boyu 

sürecek arkadaşlıklar kurun

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

$3.50 – $5.00 Şişe su / soda (0,33 litre) $1.00 – $2.50 Fast Food karma menü $6.00 – $9.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

$10.00 – $20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) $23.00 – $80.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$2.25 - $3.00 (tek yön);  
$55.00 - $80.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Molalar sırasında salonda oturup durmayın!  

Konuşma, telaffuz ya da dil bilgisi becerilerine 

odaklanan ücretsiz dil atölyelerimize katılın. 

  Genel İngilizce (20/24/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 4 İş İngilizcesi)

  Şehirde İngilizce (20 Gİ + 4 Şehirde İngilizce)

  Akademik Dönem/Yıl (24/30)

  Cambridge Sınav Hazırlık (30)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart  

  APART OTEL seçkin  

Ve dahası...
  İngilizce Plus: Sörf 

  Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler

  Öğrenci salonu

  Bireysel çalışma odası

  BT paketi

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%22 Suudi Arabistanlı %10 Koreli

%19 Brezilyalı %4 İtalyan

%15 İsviçreli %2 Fransız

%12 Japon %16 Diğer (31)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

8
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

120
Kapasite

21
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC San Diego'yu  
seviyoruz
Her zaman, İngilizcenizi geliştirirken yerel halkla birlikte 

gönüllü olarak çalışarak topluma geri ödemenizi  

öneririz. Daha da iyisi, sahil etkinliklerimizle ömür 

boyu hatırlanacak anlar yaşayarak ve yeni ilişkiler 

kurabilirsiniz. Ancak unutmayın, öğrencilerimizin en 

sevdiği etkinliklerden biri San Diego safari tarzı hayvanat 

bahçesini ziyaret etmektir.

Hafta sonları San Francisco, Las Vegas, Büyük Kanyon 

veya Los Angeles'a seyahate çıkabilirsiniz. LA'da 

iken, Disneyland ve Universal Stüdyolarını bile ziyaret 

edebilirsiniz!.

Heather, Merkez Direktörü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

İnteraktif beyaz tahtalar

distance from ec

pacific beach seafront 7km

torrey pines golf course 9km

seaworld 15km

gaslamp quarter 22km

balboa park 24km

mexico 49km

los angeles 180km

↓
↑
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1225 Prospect Street, La Jolla, 
San Diego, CA 92037, ABD

İÇİNDEKİLER 

72 73



 

Los Angeles Santa Monica

LOS ANGELES'TA YAŞAM MALİYETLERİ 
○ EC Los Angeles'ta ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $250 ABD doları.  

İster ünlülerle karşılaşmayı, ister sıcacık güneşin altında, sahilde sörf yapmayı arzulayın, Melekler Şehri herkesin mutlaka 

görülmesi gereken yerler listesinde yer alır. Santa Monica'da plaja sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde harika bir 

konuma sahip EC Los Angeles personelimiz de en az buranın güneşi kadar parlak.

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

$3.50 – $5.50 Şişe su / soda (0,33 litre) $1.00 – $3.00 Fast Food karma menü $7.00 – $10.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

$10.00 – $25.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) $25.00 – $70.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$1.75 (tek yön); 
 $90.00 -$110.00 (aylık kart)

ABD'nin film ve televizyon endüstrisinin merkezi

Eğitim
En popüler ücretsiz atölyelerimizden biri de, 

tüm İngilizce sorularınıza yanıt bulabileceğiniz 

Dilediğinizi Öğretmene Sorun! Ayrıca Telaffuz 

Kliniği ve Günlük Dilde İngilizce atölyemizi de 

deneyebilirsiniz.

  Genel İngilizce (20/24/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 4 İş İngilizcesi)

  Akademik Dönem/Yıl (24/30)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart  

  ORTAK DAİRE standart  

Ve dahası...
  Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  BT paketi

  Bireysel çalışma odası

  Öğrenci salonu

  İbadet odası

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%21 Japon %5 Koreli

%19 Brezilyalı %4 Tayvanlı

%13 Suudi Arabistanlı %4 Türk

%10 İsviçreli %24 Diğer (38)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

20
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

225
Kapasite

29
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Los Angeles'i 
seviyoruz
Çoğu insan Los Angeles'ı düşündüğünde göz alıcı film 

yıldızlarını, Beverly Hills'in yemyeşil caddelerini veya 

Santa Monica İskelesindeki gün batımlarını hayal eder. 

Ayrıca Getty Center ve Broad gibi birinci sınıf müzeleri 

görebilir, Venice sahilinde sörf yapmayı öğrenebilir veya 

manzaralı patikalarında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gurmeler, 

Downtown'da Meksika kahvaltısının, Chinatown'da Dim 

Sum'un ve akşam yemeğinde Kore Barbekü'nün tadını 

çıkarabilir. En sevdiğiniz yıldızları bizzat görebileceğiniz 

ücretsiz bir canlı TV şovu kaydı veya muhtemel bir filmin 

dünya prömiyeri için kaydolun!

Chris, Eğitim Direktörü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

Eğitiminizi bir sonraki seviyeye taşıyın
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distance from ec

venice beach 4km
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walk of fame 19km
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3RD STREET
PROMENADE

401 Wilshire Boulevard, Suite 200, 
Santa Monica, CA 90401, ABD

İÇİNDEKİLER 

74 75



İngilizceyi

Kanada'da 
Öğrenin
Muhteşem, arkadaş canlısı Kanada okullarımız, İngilizce öğrenme 

yolculuğunuza başlamanızı bekliyor!

İÇİNDEKİLER 

76 77



 

Montreal

MONTREAL'DE YAŞAM MALİYETLERİ 

○ EC Montreal'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $250 Kanada doları.

Montreal, Avrupa'nın cazibesi ve Kuzey Amerika'nın yenilikçiliği, eski dünya kültürü ve yeni dünya eğlencesiyle eskilerin yenilerle 

buluştuğu bir şehirdir. En eşsiz programımız doğal olarak en eşsiz varış noktamızda! Burası, İngilizce, Fransızca ya da her ikisini 

de öğrenebileceğiniz tek EC okulumuz.

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

$2.50 – $5.00 Şişe su / soda (0,33 litre) $1.25 – $2.25 Fast Food karma menü $8.00 – $12.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

$15.00 – $20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) $25.00 – $75.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$3.75 (tek yön);  
$86.50 (aylık geçiş kartı)

Montreal'in çarpıcı şehir gece manzarası

Eğitim
Öğreniminizi, iş görüşmeleri, IELTS becerileri 

ve yuvarlak masa tartışmaları gibi, yabancı dil 

(İngilizce ve Fransızca) atölyeleriyle güçlendirin.

  Genel İngilizce/Fransızca (20/24/30)

  İki Dil Birden (24/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 4 İş İngilizcesi)

  Genç Başarılılar (20 İngilizce/Fransızca) 

 (20 Gİ / F + 10 Özel Odak)

  İngilizce/Fransızca Akademik Dönem/Yıl  

 (20/24/30)

  Sınav Hazırlık IELTS (20 Gİ + 10 IELTS Sınavı)

  İngilizce/Fransızca Bire Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart  , konfor   

  ORTAK DAİRE standart 

  ODA KONAKLAMA Standart   

Ve dahası...
  İngilizce / Fransızca Plus: Gastronomi

  İngilizce Plus: Web Tasarımı ve Kodlama

  Üniversite Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online erişimi 

 (Yalnızca İngilizce kursları)

e   Online Yerleştirme Testi (yalnızca İngilizce 

kursları için)

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler 

 (İngilizce ya da Fransızca)

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Öğrenci Salonu

  Bireysel çalışma odası

  Her yerde akıllı tahta 

  Mutfak alanı

  Bina içinde kafe / restoran

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%22 Brezilyalı %9 Japon

%18 Kolombiyalı %6 İsviçreli

%13 Meksikalı %3 Fransız

%9 Koreli %20 Diğer (51)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

22
Derslik

12
Ortalama 

 sınıf öğrenci sayısı

290
Kapasite

15
Öğrenci  

bilgisayarı

15
Minimum  

yaş

Neden EC Montreal'i seviyoruz
Şehrin ana alışveriş caddesinde yer almaktayız ve bu 

Montreal'in en iyi yerlerini görmek için mükemmel bir 

konum. Mount-Royal tepesine yürüyüşe gidebilir, dar 

sokaklardan oluşan bir labirentte Old Montreal'i gezebilir 

ve ünlü Notre-Dame Bazilikası gibi şehrin farklı sanatsal ve 

mimari yönlerine hayran kalabilirsiniz. 

En havalı hafta sonu gezisi, tam burada, Quebec'te, 

akçaağaç (maple) şurubunun nasıl üretildiğini görmeye 

gitmektir. Burada bir traktör yolculuğuna çıkacak ve 

akçaağaç şurubu içine yatırılmış geleneksel bir 'şeker 

büfesi' yemeği yiyeceksiniz! 

Renee, Öğrenci Hizmetleri Müdürü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

EC ile İngilizce veya Fransızca öğrenin
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notre dame basilica 2.8km
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�
�
�

1610 St. Catherine Street West, Suite 401,   
 Montreal, Quebec, H3H 2S2, Kanada

İÇİNDEKİLER 
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Toronto

TORONTO'DA YAŞAM MALİYETLERİ 
○ EC Toronto'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $330-$350 Kanada doları.   

Flatiron Binası olarak da bilinen Gooderham Binası

Dünyadaki en kültürel çeşitlilik gösteren şehirlerden biri olan Toronto'da yaşayanların yarısından fazlası Kanada 

dışında doğmuştur. Tüm bu insanlar, harika restoranlara ve hatta plajlara sahip bu şehre farklı kültürlerin enerjisini 

yansıtmaktadırlar! EC Toronto, ünlü Yonge Caddesi'nin hemen kenarında yer almaktadır. 

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

$3.00 – $5.70 Şişe su / soda (0,33 litre) $1.30 – $3.00 Fast Food karma menü $9.00 – $14.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

$15.00 – $25.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) $40.00 – $85.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$ 3.25 (tek yön);  
$152 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Yazım Harikaları ve Son Dakika Gelişmeleri ve 

 daha pek çoklarını da içeren ücretsiz dil atölyeleri

  Genel İngilizce (20/24/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 4 İş İngilizcesi)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi; yalnızca 30+)

   Şehirde İngilizce (20 Gİ + 4 Şehirde İngilizce; sezonluk) 

Şehirde İngilizce (20 Gİ + 10 

  Şehirde İngilizce; sadece 30+; sezonluk)

  Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)

  Sınav Hazırlık IELTS / TOEFL / TOEIC (20)

  Üniversite Yolu Programı (24/30)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart   konfor  

  ORTAK DAİRE standart 

 

Ve dahası...
  Üniversiteye Kabul Hizmetleri

  Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC Sınav Merkezi

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  Kütüphane

  Bireysel çalışma odası

  Öğrenci salonu

  Mikrodalga fırınlar

  Bina içinde kafe

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%24 Koreli %6 Meksikalı

%20 Brezilyalı %4 Kolombiyalı

%16 Japon %3 İsviçreli

%7 Türk %20 Diğer (45)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

17
Derslik

13
Ortalama 

 sınıf öğrenci sayısı

255
Kapasite

15
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Toronto'yu 
seviyoruz
CN Kulesi'ne bir gezi yaparak şehrin en iyi manzarasına 

şahit olun veya okulun hemen yanındaki dükkan ve 

restoranlarla dolu Yonge ve Eglinton bölgesini keşfedin. 

Buradayken, Toronto Blue Jays beysbol maçlarına göz 

atmak, hatta Kanada'nın en sevdiği spor olan hokeyi 

tabii ki denemek zorundasınız! 

Hafta sonları ikonik Niagara Şelaleleri'ni görün ya da 

New York veya Montreal'e bir geziye katılın.   

Juan, Öğrenci Hizmetleri Müdürü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

Role-playing dersleri
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124 Eglinton Ave West, Suite 200,
Toronto, Kanada

İÇİNDEKİLER 
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Vancouver

VANCOUVER'DA YAŞAM MALİYETLERİ 
○ EC Vancouver'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $270-$300 Kanada doları.

Asma Köprü Parkı, Vancouver, bir açık-hava aşığının hayali

Vancouver, Kanada'nın Los Angeles'i gibidir. Bu çarpıcı ve sıcakkanlı batı kıyısı şehri, muhteşem Pasifik Okyanusu ve Coast Dağları 

manzarası altında kültür, açık hava macerası, alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunar. Nefes kesici manzaralar ve hareketli bir yaşam 

tarzı peşindeyseniz Vancouver'da İngilizce öğrenin. Gastown'a yakın Vancouver şehir merkezinde öğretim görün.  

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

$3.75 – $5.00 Şişe su / soda (0,33 litre) $1.25 - $3.00 Fast Food karma menü $9.00 - $11.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

$13.00 - $20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) $35.00 - $70.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$2.50 - $3.00 (tek yön);  
$95.00 - $130.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Farklı seviyelerde ekstra yardım ve konuşma seansları 

sunuyoruz, böylece hazır buradayken daha fazla kişisel 

yardım alabilirsiniz!

  Genel İngilizce (20/24/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 4 İş İngilizcesi)

   İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi; yalnızca 30+)  

   Şehirde İngilizce (20 Gİ + 4 Şehirde İngilizce; 

sezonluk) 

   Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)

   Cambridge Sınav Hazırlık (30)

  Sınav Hazırlık IELTS (20)

  Üniversite Yolu Programı (24/30)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart   konfor  

  ORTAK DAİRE konfor       

 

Ve dahası...
  Üniversiteye Kabul Hizmetleri

  Cambridge Sınav Merkezi

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  Kütüphane

  Bireysel çalışma odası

  Öğrenci salonu

  Mutfak alanı

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%22 Koreli %7 Meksikalı

%20 Brezilyalı %4 Kolombiyalı

%15 Japon %3 Tayvanlı

%11 İsviçreli %18 Diğer (34)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

12
Derslik

13
Ortalama 

 sınıf öğrenci sayısı

180
Kapasite

10
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Vancouver'ı 
seviyoruz
En güzel manzara için Deep Cove'daki Quarry Rock'a 

doğru yürüyün ya da FlyOver Canada adındaki bir 

eğlence aracında Kanada'nın üzerinden uçun. Cliffwalk 

ve Treetops gibi maceralara katılabileceğiniz Capilano 

Suspension Bridge Parkını ziyaret edin. Ayrıca Robson 

caddesinde ve birçok çiftçi pazarlarında alışveriş 

yapmanın keyfini de çıkarabilirsiniz.

Hafta sonları Butchart Gardens gibi muhteşem 

manzaralar için Whistler'a, dağa çıkabilir ya da British 

Columbia'nın başkentini ziyaret edebilirsiniz!   

Maura, Öğrenci Hizmetleri Müdürü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

EC Vancouver'ın mükemmel tesisleri 
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570 Dunsmuir Street, Suite 300,   
Vancouver, British Columbia, V6B 1Y1, Kanada

İÇİNDEKİLER 

82 83



İngilizceyi

İngiltere'de 
Öğrenin
Hayat dolu Londra'dan sahil boyu Brighton'a ve ötesine kadar, İngiltere 

okullarımızda her öğrenci için bir şeyler vardır.

İÇİNDEKİLER 

84 85



 

Londra

LONDRA'DA YAŞAM MALİYETLERİ ○ EC Londra'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £200 Sterlin.

Bu şehir tanıtım gerektirmiyor, şöhreti zaten kendini anlatıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Londra, 

müzikal ve müzelerden canlı gece hayatına ve hayat dolu yerel halkına kadar herkese uygun alternatifler sunuyor. EC Londra, 

şehrin her yerine kolay erişim sağlayan Euston istasyonu yakınındadır!

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

£2.50 – £3.50 Şişe su / soda (0,33 litre) £0.60 – £1.50 Fast Food karma menü £5.00 – £7.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

£10.00 – £20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) £30.00 – £70.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

£1.75 - £3.00 (tek yön);  
£120.00 - £175,00 (aylık kart)

Sizi iyi hissettiren sıra dışı bir salon

Eğitim
Telaffuz, CV yazma, konuşma becerileri ve daha 

fazla alanda farklı konuları kapsayan ücretsiz atölye 

çalışmalarımıza katılarak kursunuzdan biraz daha 

fazlasını elde edin.

  Genel İngilizce (20/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi)

  Şehirde İngilizce (20 Gİ + 10 Şehirde İngilizce) 

  İş İngilizcesi (20) sadece 30+

  Akademik Dönem/Yıl (20/30)

  Cambridge Sınav Hazırlık (30)

  Sınav Hazırlık IELTS (20)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor  

  YURT seçkin  , konfor 

 

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler

  Kütüphane

  Bireysel çalışma odası

  Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%12  Brezilyalı %7 Suudi Arabistanlı

%12 Koreli %7 İsviçreli

%12 Türk %6 Tayvanlı

%10 Japon %34 Diğer (50)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

14
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 14)

186
Kapasite

16
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Londra'yı seviyoruz
Öğretmenlerimiz ve personelimizin rehberliğinde, 

şarkılar ve karaoke gecelerinden Pub Turlarına kadar 

okulumuzun birliktelik duygusuyla gurur duyuyoruz. 

London Eye ve Madame Tussauds gibi yerleri 

görmelisiniz; ayrıca sadece EC Londra öğrencileri için 

düzenlenen Cuma Gecesi Disko Partilerinin tadını 

çıkarabilirsiniz. Bu, arkadaş edinmek için harika bir yol!

Londra'dan seyahat etmek çok kolaydır, bu nedenle her 

hafta sonu Cambridge, Glastonbury ve hatta Bruges'e 

küçük seyahatler düzenlenir! 

Tom, Öğrenci Hizmetleri Müdürü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

İngiltere'nin en yüksek binası The Shard'ın görünümü
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Euston House, 24 Eversholt Street,   
Londra, NW1 1AD, İngiltere

İÇİNDEKİLER 
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Cambridge
Cambridge, 13. yüzyıla uzanan geçmişi ve bunu adeta kanıtlayan mimarisi ile, geleneklerine bağlı bir öğrenci şehridir. 

EC Cambridge, bu tarihi şehrin merkezinde, muhteşem Cam Nehri ile çevrili, kıskanılacak bir konumda yer alır.

CAMBRIDGE'TE YAŞAM MALİYETLERİ  

○ EC Cambridge'te ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £170-£180 Sterlin.

Bu güzel üniversite kasabası Cambridge'te sandalla seyahat

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

£2.00 – £3.00 Şişe su / soda (0,33 litre) £0.80 – £1.50 Fast Food karma menü £5.00 – £7.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

£10.00 – £18.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) £22.00 – £45.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

£2.50 - £3.50 (tek yön);  
£50,00 - £65.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Öğrencilerimizin en sevdiği ücretsiz atölye, 

Konuşma Kliniği'dir; çünkü dil becerilerini pratik 

yapmanın yanı sıra, öğrencilere sınıf dışında da 

etkileşim kurma şansı verir. Diğer ücretsiz dil 

atölyeleri yazma, ev ödevi ve telaffuz kliniklerini 

içerir.

  Genel İngilizce (20)

  UniBridge Standart (12 Gİ + 8 Akademik)

  UniBridge Yoğun  

  (12 Gİ + 8 Akademik +10 Sınav Hazırlık)

  Fast Track Standart (12 Gİ + 4 Bire-Bir)

   Fast Track Yoğun (12 Gİ + 10 İş İngilizcesi + 4 

Bire-Bir)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor  

  YURT seçkin  , konfor 

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  e-Portföy (sadece UniBridge programı ile)

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  Kütüphane

  Bireysel çalışma odası

  Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%17 Suudi Arabistanlı %7 Ummanlı

%10 Türk %6 Koreli

%9 Brezilyalı %6 Japon

%7 İtalyan %38 Diğer (48)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

14
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

203
Kapasite

20
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Cambridge'i 
seviyoruz
Cambridge'i seviyoruz, çünkü burada görülecek, 

yapılacak ve öğrenilecek çok şey var!  Öğrencilerimiz, 

Cambridge Kolejlerini görmenin ve bol bol fotoğraf 

çekmenin mükemmel yolu olan sandalla gezmeyi çok 

sever! Şanslıyız, çünkü şehirde çok fazla yeşil alan ve 

ziyaret edilecek güzel bir Botanik Bahçemiz bulunmakta. 

EC Cambridge, şehir merkezine ve alışveriş bölgelerine 

yakın modern bir binada yer alır. Londra'ya hızlı tren 

bağlantılarımız sayesinde, birçok öğrenci hafta sonları 

Londra'yı gezmek veya bir tiyatro oyunu izlemek için 

seyahat eder. 

Jackie, Merkez Müdürü 

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.
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Gibson Evi, 57 - 61 Burleigh Caddesi,  
Cambridge, CB1 1DJ, İngiltere

İÇİNDEKİLER 
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Brighton
Brighton, ikonik İngiliz sahil geleneklerini korurken, alternatif ve yaratıcı sanat, müzik ve kültürü bir potada eritiyor. Gün boyu 

sahilde taze balık ve patatesin tadını çıkarmak ve geceleri popüler bir underground festivali yaşamak istiyorsanız, burası tam 

size göre. 

BRIGHTON'DA YAŞAM MALİYETLERİ  ○  EC Brighton'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £165-£170 Sterlin.

EC'den sadece birkaç dakikalık yürüme 

mesafesindeki Brighton İskelesi

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

£2.30 – £3.00 Şişe su / soda (0,33 litre) £0.80 – £1.50 Fast Food karma menü £4.50 – £6.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

£10.00 – £25.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) £25.00 – £70.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

£2.70 (tek yön);  
£50.00 - £80.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
En favori ücretsiz dil atölyelerimizden biri, İngilizcenizi 

yerel bir kafenin doğal bir ortamında, öğretmen ve 

diğer öğrencilerle tanışıp pratik yapabileceğiniz 

Sohbet Seansı.

  Genel İngilizce (20/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi)

  Şehirde İngilizce (20 Gİ + 10 Şehirde İngilizce)

  Akademik Dönem/Yıl (20/30)

  Cambridge Sınav Hazırlık (30)

  Sınav Hazırlık IELTS (20)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart  , konfor   

  YURT seçkin , 

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler

  IWBs

  Kütüphane

  Bireysel çalışma odası

  Öğrenci salonu

  İbadet odası

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%22 Suudi Arabistanlı %6 Brezilyalı

%13 Koreli  %5 Kuveytli

%11 Türk %5 İtalyan

%9 İsviçreli %29 Diğer (43)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

18
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

270
Kapasite

28
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Brighton'ı seviyoruz
EC Brighton'da kendinizi şehrin eşsiz kültürüne 

kaptırabilirsiniz. Ünlü plajları, mağazaları, restoranları ve 

gece hayatının yanı sıra Mayıs ayının Brighton Festivali 

ve Fringe'i ile Ağustos ayındaki Avrupa'nın en büyük 

'Pride' etkinliklerinden birine ev sahipliği yapan Brighton, 

sanatı ve çeşitliliği ile ünlüdür. Okul şehrin merkezinde, 

iskelenin hemen yanındadır. Yani modern okulumuzda 

dersten sonra, sadece birkaç dakika içinde sahilde veya 

Brighton'ın birçok barından birinde dinlenebilirsiniz! 

Brighton ayrıca göz alıcı kırsal alanla çevrilidir. 

Sevilmeyecek nesi var ki?!

Charlotte, Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.
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200 m
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→
↑

Dolphin House, Manchester Street,   
Brighton, BN2 1TF, İngiltere
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Bristol
Güzel bir nehir kenarı konumuna sahip ve Londra'dan sadece 2 saatten daha az bir mesafede olan Bristol, özellikle yemek 

severler, mimari yapı meraklıları ve müzik tutkunları için İngiltere'deki en havalı şehirlerden biri olarak gösterilmektedir. İnişli 

çıkışlı tepeleri ve yemyeşil arka fonuyla bu şehir, popülariteye, kent hayatına ve öğrenci ortamına sahiptir.

BRISTOL'DE YAŞAM MALİYETLERİ  ○  EC Bristol'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £165-£170 Sterlin.

College Green üzerinde bulunan Bristol Katedrali

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

£2.30 – £3.50 Şişe su / soda (0,33 litre) £0.60 – £1.20 Fast Food karma menü £4.75 – £7.50

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

£10.00 – £20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) £20.00 – £45.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

£2.00 - £3.00 (tek yön);  
£50.00 - £90.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Ücretsiz dil atölyelerimizden yararlanın! 

Öğrencilerimizin favorileri arasında bir fincan 

İngiliz çayı ve sohbet seansı ile Telaffuz 

Kliniği bulunmaktadır. Ayrıca özgeçmişinizi, 

hayalinizdeki işi yapmanıza yardımcı olacak 

ipuçlarını ve püf noktaları edinebileceğiniz CV 

Kliniğimizde mükemmelleştirebilirsiniz.

  Genel İngilizce (20/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi)

  Akademik Dönem/Yıl (20/30)

  Sınav Hazırlık IELTS (20)

  Bire-Bir

Konaklama
   AİLE YANI KONAKLAMA standart  , konfor  

  YURT standart 

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  Kütüphane

  Bireysel çalışma odası

  Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%24 Suudi Arabistanlı %8 İsviçreli

%9 İspanyol %6 Kuveytli

%9 İtalyan %5 Ummanlı

%8 Koreli %31 Diğer (35)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

9
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

110
Kapasite

16
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Bristol'ü seviyoruz
Şehrin ortasındaki yeşil ve sakin bir vaha olan Queen's 

Meydanı'ndaki okulumuza bayılıyoruz. Heyecan arayanlar, 

nehrin karşısına uzanan Suspension Köprüsü'nde 

yürüyebilir veya Bristol'ün Perili ve Saklı Hayalet 

gezisinde korkularıyla yüzleşebilir. Daha kültür meraklısı 

öğrencilerimiz, Sokak Sanatı turunda Banksy’nin evini 

keşfetmeyi sever!

Hafta sonları antik Roma kenti Bath'ı keşfedin ya da 

Londra şehir hayatının tadına bakın! 

Dan, Merkez Direktörü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

at-bristol
museum

bristol old vic
theatre

watershed 
media centre

cabot
tower

brandon hill 
nature park

bristol
cathedral

university of
bristol

the galleries
shopping centre

st nicolas
market

st mary redcliffe
church

arnolfini
arts centre

queen
square

cabot circus
shopping centre

castle 
park

baldwin st

college green

floating harbour

EC 

400 m

approx. 5 min walk

distance from ec

bristol zoo gardens
35 min walk

clifton suspension bridge
36 min walk

bath
30 min by train

stonehenge
1 hr 20 min by car

london
2 hr by train

�
←
�
�
→

ss great britain

aquarium

hippodrome
theatre

cinema

colston hall
o2 academy

63 Queen Square,   
 Bristol, BS1 4JZ, İngiltere

Tüm sorularınız yanıt bulur

İÇİNDEKİLER 
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Manchester

MANCHESTER'DA YAŞAM MALİYETLERİ ○ EC Manchester'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £155-£160 Sterlin.  

Manchester'ın endüstriyel kökleri ve yenilikçi ruhu, şehri İngiltere'nin müzik, yemek ve eğlence için en yaratıcı merkezlerinden 

biri yapar. Dostça tavırları ile tanınan insanı ve futbol tutkusu ile ünlüdür, ve en popülerleri şehrin kalbinde yer alan EC 

Manchester'ın duvarlarında yer alır.

'Futbol' Manchester'da ikinci dil bir dildir

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

£2.25 – £3.00 Şişe su / soda (0,33 litre) £0.75 – £1.50 Fast Food karma menü £5.00 – £6.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

£8.00 – £20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) £17.00 – £35.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

£2.20 - £4.00 (tek yön);  
£50.00 - £80.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Dilbilgisi Kliniği, IELTS sınıfları, Konuşma Kliniği 

ve Telaffuz Kliniği, öğreniminizi desteklemek 

için sunduğumuz atölye çalışmalarından sadece 

bazılarıdır. Daha fazlası için lütfen okuldaki duyuru 

panomuzu kontrol edin!

  Genel İngilizce (20/30)

  Akademik Dönem/Yıl (20/30)

  Sınav Hazırlık IELTS (20)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart  , konfor  

  YURT standart  

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  Kütüphane

  Bireysel çalışma odası

  Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%30 Suudi Arabistanlı  %6 Ummanlı

%12 İspanyol %6 İsviçreli

%10 Brezilyalı %5 Kolombiyalı

%9 Kuveytli  %22 Diğer (30)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

9
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

135
Kapasite

15
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Manchester'ı 
seviyoruz
Manchester 3 şeyle ünlüdür: futbol, müzik ve dost canlısı 

insanlar! Ama burada çok daha fazlası var. Alışveriş 

merkezlerindeki tasarımcı alışveriş deneyiminden 

Northern Quarter'daki havalı küçük bağımsız kafe ve 

restoranlara kadar herkes için bir şeyler bulunmakta. 

Şehirden kırsal alana 20 dakikada ulaşabilirsiniz ve 

burada gezilecek o kadar çok yer var ki; Lake District, 

Peak District, Galler, York, Chester – zorlu bir haftanın 

ardından dinlenmek için harika yerler! Yerel halkının 

dediği gibi, 'Burası Manchester, biz burada işleri farklı 

yapıyoruz'.

Darran, Merkez Direktörü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

Ders arası dinlence
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Boulton House, 17-21 Chorlton Street,   
 Manchester, M1 3HY, İngiltere
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İngilizceyi

İrlanda'da 
Öğrenin
Azizler ve alimler diyarı; sıcakkanlı, cana yakın insanları ve dünyaca 

ünlü edebiyatıyla tanınır. Şimdi İrlanda'da İngilizce öğrenin!

İÇİNDEKİLER 
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Dublin

DUBLIN'DE YAŞAM MALİYETLERİ ○ EC Dublin'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık €210-€220.  

Dublin, edebi bir şehir olarak tarihi geçmişi sayesinde , yaratıcı enerjisi, muhteşem gece hayatı ve havalı yerel halkı ile oldukça 

hareketlidir. EC Dublin, Portobello'nun kalbinde, kanalın hemen önünde harika bir konuma ve Dublin'in edebi harikalarına 

gönderme yapan özel sanat eserleri ile yüksek teknoloji sınıflarına sahiptir.   

Christ Church Katedrali'ni Dublinia'ya bağlayan Dublinia Kemeri

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

€2.50 – €3.50 Şişe su / soda (0,33 litre) €1.00 – €2.00 Fast Food karma menü €7.00 – €9.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

€10.00 – €20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) €30.00 – €65.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

€2.40 – €3.00 (tek yön);  
€100.00 – €150.00 (aylık kart)

Eğitim
Ücretsiz dil atölyeleri, özgeçmişinizi gözden 

geçirmek ve geri bildirim almak için CV'nizi 

getirebileceğiniz CV Kliniği, telaffuz sınıfı ve kitap 

kulübünü içerir. Ayrıca ücretsiz dersler sunarız; 

ücretsiz edat dersimiz hep doludur!

  Genel İngilizce (20/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi)

  Şehirde İngilizce (20 Gİ + 10 Şehirde İngilizce)

  Akademik Dönem/Yıl (20/30)

  Cambridge Sınav Hazırlık (30)

  Sınav Hazırlık IELTS (20)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart  , konfor 

  YURT konfor  

Ve dahası...
  Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler

  Bireysel çalışma alanı

  Öğrenci salonu

  Bitişikte Kafe

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%18  Türk %8 Japon

%12 Brezilyalı %7 İsviçreli

%10 Koreli %7 Suudi Arabistanlı

%10 Tayvanlı %28 Diğer (23)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

9
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

135
Kapasite

15
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum yaş  

(18 yaşından itibaren 28 Haz-16 Ağu)

Neden EC Dublin'i seviyoruz
Yerel kültürü Guinness Storehouse'da veya İrlanda 

Whiskey Müzesi'nde ve ardından tarihi Trinity College'da 

deneyimleyin. Devasa Phoenix Parkı, Cumhurbaşkanlığı 

konutuna ve Dublin Hayvanat Bahçesine ev sahipliği 

yapmaktadır. Tarih meraklıları, 15. yüzyılda inşa edilen 

Ashtown Kalesi'nin kalıntılarını keşfedebilir.

Hafta sonlarının tadını çıkarmanın en iyi yolu, bir grup 

arkadaşınızı toplayıp bir yolculuğa çıkmaktır. Bunlardan 

bir tanesi de 5000 yıllık tarihi mekanlara sahip Celtic 

Boyne Vadisi Turu! 

Kenny, Merkez Direktörü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

EC Dublin'in öne çıkan duvarının önünde fotoğrafınızı çektirin

EC 
500 m

approx. 6 min walk

dublin castle

trinity college 

st stephen’s
green

merrion 
square

ha'penny bridge

national gallery of ireland

the national 
concert hall

temple barold town

portobello

distance from ec

trinity college 1km

phoenix park 5.8km

guinness storehouse 3km

st patrick's 
cathedral

four
courts

La Touche House, 1 Grove Road  
Rathmines, Dublin 6, D06 F761 İrlanda
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İngilizceyi

Malta'da 
Öğrenin
Akdeniz'in mücevheri; tarih, kültür, deniz ve güneş ışığıyla dolup taşan 

bir İngilizce öğrenme deneyimi vadediyor.

İÇİNDEKİLER 
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Malta

MALTA'DA YAŞAM MALİYETLERİ ○ EC Malta'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık €170 Euro.   

Malta, dünyanın en eski tapınaklarından bazılarını ve muhteşem mimariyle sarılı meşhur sahil ruhunu keşfedeceğiniz ışıltılı 

Akdeniz'in çevrelediği küçük bir adadır. EC Malta, Malta'nın eğlence bölgesinde yer alır ve buradan adanın her yerine otobüs 

seferleri düzenlenmektedir. 

Malta; tarihin, eğlence ve güneşin adresi

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

€1.50 – €3.00 Şişe su / soda (0,33 litre) €0.50 – €1.50 Fast Food karma menü €7.00 – €8.00

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

€10.00 – €20.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) €30.00 – €60.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

€1.50 – €2.00 (tek yön);  
€25.00 – €30.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Ücretsiz dil atölyeleri; dil bilgisi kliniği, telaffuz 

dersleri ve dil bilgisi alıştırması yapacağınız, kariyer 

danışmanlığı alabileceğiniz ve kampüsteki kafede 

rahatça konuşmayı deneyebileceğiniz dinleme 

derslerini içerir.

  Genel İngilizce (20/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi)

  Mini Grup (20/30)

  İş İngilizcesi Mini Grup (20, 30) sadece 30+

  Akademik Dönem/Yıl (20/30)

  Cambridge Sınav Hazırlık (30)

  Sınav Hazırlık IELTS / TOEFL (30)

  Bire-Bir

  Club 50+: Mini Grup ve Etkinlik Programı (20)

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart  , konfor  

  PAYLAŞIMLI YURT standart  , konfor   

Ve dahası...
  Cambridge Sınav Merkezi

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Havaalanı transferleri dahil  
        EC konaklamasının başladığı gün için  
  (kurs ve  kalacağınız süreyi kapsayan konaklama rezervasyonuzu 

yaptırırken)

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim  
 (Kurs süresince)

Erişim
  İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler

  Kütüphane

  Bireysel çalışma alanı

  Öğrenci salonu

  Bina içinde kafe

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%15 Brezilyalı %7 Türk

%14 Kolombiyalı %6 İsviçreli

%13 Japon %5 Koreli

%8 Fransız %32 Diğer (77)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

44
Derslik

10
Ortalama sınıf  
öğrenci sayısı 

(maks. 12)

6
Mini Grup  

maksimum sınıf 
öğrenci sayısı

498
Kapasite

23
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Asgari yaş   

(18 - Bahar döneminde 27 Mart – 18 Nisan ; 
Yaz 19 Haziran – 29 Ağustos; 
Sonbahar 2 Ekim – 30 Ekim)

Neden EC Malta'yı seviyoruz
Malta tamamen eğlence, güneş ışığı ve mimariyle 

çevrilidir ve EC'nin etkinlik programı bunları keşfetmek 

için ihtiyacınız olan etkinliklerle doludur. Öğrencilerimiz 

kardeş Gozo adasını keşfetmeyi ve bizimle Comino'daki 

Mavi Lagün'ü ziyaret etmeyi çok sever. Mdina, Valletta 

ve Üç Şehir ekstra turlarımızla Malta'nın barok tarihine 

göz atın. Yaz aylarında her gün partilerin olduğu gece 

hayatını da unutmayın. Sicilya'ya günlük gezimize çıkın, 

Marsaxlokk Sunday Market'e uğrayın veya St Peter's 

Pool'da arkadaşlarınızla yüzerek serinleyin. 

Alain, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

İlk EC okulumuzun açıldığı yer

blue

grotto

valletta

waterpark

sliema

mellieha bay

beach

mosta

dome

st julian’s

malta

three cities

golden bay

beach

blue

lagoon

GOZO

COMINO

MALTA

mdina

5 km

EC 

from malta by ferry

sicily 90 min ↑

‘Language House’, Marguerite Mangion Street,   
 St. Julians, STJ 3180, Malta
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İngilizceyi

Güney  
Afrika'da 
Öğrenin
Nefes kesen manzaraları ve kıskanılacak yaşam tarzıyla Cape Town'da 

İngilizce öğrenmek hayatınızın deneyimi olacak.

İÇİNDEKİLER 
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Cape Town

CAPE TOWN'DA YAŞAM MALİYETLERİ ○  EC Cape Town'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık €125 Euro.  

Güney Afrika'nın 'Ana Şehri' birçok kültürü bir araya getirmektedir ve bu karışım da şehri sarmalayan manzaraya yansır. 

Bohem bölgesi olarak bilinen ve EC Cape Town'dan sadece birkaç blok ötedeki Long Street civarında gezerken farklı mutfak, 

gece hayatı ve insan harmanıyla karşılaşacaksınız.

Cape Town, iletişim kurun – üstelik sadece insanlarla değil!

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Kahve / kapuçino 
(Starbucks)

€1.35 – €2.00 Şişe su / soda (0,33 litre) €.50 – €1.00 Fast Food karma menü €3.15 – €5.15

Yemek, uygun fiyatlı  
restoran

€6.50 – €13.00 Spor kulübü (aylık, 1 yetişkin) €17.00 – €.50.00
Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

€0.65 – €1.40 (tek yön);  
€17.50 – €40.00 (aylık geçiş kartı)

Eğitim
Ücretsiz dil atölyeleri, dinleme ve yazma alıştırma 

seanslarını içerir. Bu seanslar da dahil olmak üzere 

ücretsiz dil atölyeleriyle kursunuza daha fazlasını 

ekleyebilirsiniz. 4 haftadan fazla eğitim görürseniz, 

Cape Town çevresindeki çeşitli endüstri ve 

şirketlerdeki staj programına da başvurabilirsiniz.

  Genel İngilizce (20/30)

  İş İngilizcesi (20 Gİ + 10 İş İngilizcesi)

  Şehirde İngilizce (20 Gİ + 10 Şehirde İngilizce)

  Akademik Dönem/Yıl (20/30)

  Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

  Sınav Hazırlık IELTS (20)

  Bire-Bir

Konaklama
  AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor 

  PAYLAŞIMLI YURT standart  , konfor   

Ve dahası...
  İngilizce Plus: Safari

  Staj

  Gönüllü Programları

Kursa dahil
e  Kayıttan itibaren EC Online Erişimi

e  Havaalanı transferleri dahil  
        EC konaklamasının başladığı gün için  
 (kurs ve  kalacağınız süreyi kapsayan konaklama rezervasyonuzu yaptırırken)

e  Online Yerleştirme Testi

e  Turuncu Halı Deneyimi

e  Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e  Sosyal ve kültürel program 

e  Hoş Geldiniz Aktivitesi

e  Ücretsiz WiFi

e  Microsoft Office'e ücretsiz erişim

Erişim
  Her yerde akıllı tahta

  Kütüphane

  Bireysel çalışma alanı

  Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
Ulus Dağılımı

%25 Suudi Arabistanlı %3 Türk

%17 Brezilyalı %3 Fransız

%10 Yemenli %2 Libyalı

%9 İsviçreli %31 Diğer (39)

Yaş Dağılımı

16-17 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51+

Öğrenci haftalarının 3 yıllık ortalamasına göre

ÖZET BİLGİLER

12
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

180
Kapasite

10
Öğrenci  

bilgisayarı

16
Minimum  

yaş

Neden EC Cape Town'u 
seviyoruz
Cape Town'dayken daha önce hiç hayal etmediğiniz 

deneyimler yaşayacaksınız. Ünlü şarap diyarı 

bölgelerimizde tam günlük şarap turlarının keyfini çıkarın 

veya köpekbalığı kafesi dalışı, yamaç paraşütü, kaya inişi, 

yahut paraşütle atlama ile adrenalinizi artırın.  

EC Cape Town'daki ücretsiz aktiviteler arasında Bo-Kaap 

Pazarı'na geziler ve şehrin muhteşem manzarası için 

Lion's Head zirvesinde yürüyüş yer alır. Öğrencilerimizin 

en sevdiği hafta sonu etkinliği, filler ve diğer vahşi 

hayvanlarla doğal ortamlarında karşılaşacağınız 3 

günlük safaridir.

- Rifqah, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik 
gösterebilir.

Çağdaş Afrikalı tasarımı - parlak, cesur ve dinamik  

v&a
waterfront

imax

clifton
beaches

signal
hill

kirstenbosch
botanical gardens

sa national gallery

company
gardens

cape town tandem paragliding

castle of
good hope

greenmarket square

south african
museum

two oceans
aquarium

cape town
stadium

bo kaap
museum

 b
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600 m

approx. 7 min walk

distance from ec

access park
outlet stores

12 min by car

langa township
14 min by car

ostrich ranch
25 min by car

spier wine farm
33 min by car

robben island
37 min by ferry

table mountain
14 min by car
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EC 

Redefine North Wharf, 1st floor,   
42 Hans Strijdom Avenue, Foreshore,   

 Cape Town, 8000, Güney Afrika
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Öğrenci 
Sigortası 
Bizimle yolculuk ederken ve çalışırken 

kendinizi güvende hissedebilmeniz için 

güvenilir sigorta sağlayıcıları ile özel sigorta 

poliçeleri oluşturduk.

Bu özel poliçeler, yetişkin kursları için yurt 

dışına seyahat eden öğrencilerimizin özel 

ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış olup, 

tüm merkezlerimiz için oldukça iyi seviyede 

hizmet sunmaktadır.

Kayıt işlemi son derece kolaydır ve kursunuzu 

ayırtırken EC üzerinden yapılabilir. Poliçe 

bilgilerinizi kursa başlamadan önce teslim 

alacaksınız, ve vize başvurusu için gerekli olan 

tüm ayrıntılı bilgiler ayrıca size gönderilecektir. 

Kapsama düzeyleri hakkında bilgi için, lütfen 

EC temsilcinizle konuşun veya www.ecenglish.

com adresini ziyaret ediniz. 

Seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak, EC’nin sigorta 

seçeneğini almamayı seçseniz bile, sigorta 

kapsamı için bazı gereklilikler kanunen 

istenmektedir. Çoğu durumda vize almak ve 

seçtiğiniz destinasyonda eğitim görebilmek 

için özel sağlık sigortası yaptırmalısınız. 

Şartlar ve Koşullara ek olarak daha ayrıntılı 

bilgi için www.guard.me adresini ziyaret edin.  
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Bir Sonraki 
Adımlar
Keşfedin
Size yol gösterdik ve şimdi yapmanız gereken 

tek şey harekete geçmek! Bizimle kurs 

rezervasyonunuzu yapın ve yurt dışında 

İngilizce okurken kendi sesinizi bulun! 

Bizimle İletişime Geçin
Güvenilir temsilci acentemizden biriyle 

iletişime geçebilir, bize bir e-posta yazabilir, 

web sitemizdeki Bize Ulaşın formunu 

doldurabilir veya sosyal medya aracılığıyla 

bize ulaşabilirsiniz. Sizinle konuşmaktan ve 

seyahatinize başlamanıza yardımcı olmaktan 

her zaman mutluluk duyacağız.

Bizi Takip Edin

2022'de sizi görmek için 
sabırsızlanıyoruz!

Sınıfta

Sanal
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