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EC’ye  
Hoş eldiniz

Geçtiğimiz yıl 140 ülkeden 45,000’in üzerinde öğrencinin dil 
hedeflerine ulaşmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı 

olduk. EC’yi seçme nedenlerinden sadece birkaçı burada:

İnanılmaz merkezler
New York Times Meydanı’ndan Miami South 
Beach’e, Londra Covent Garden’a; Amerika, 
Kanada, İngiltere, Malta ve Güney Afrika’ya 
uzanan, heyecan uyandıran varış noktalarında 
her zaman şehir merkezlerinde yer almaktayız. 

Harika, modern okullar
Etkin öğrenme ve karşılıklı pozitif, samimi 
etkileşim için en iyi ortamı sunmaktayız. 
Okullarımız şık, modern, son teknolojiyle 
donatılmış, doğal ışık alan rahat mekanlardan 
oluşmaktadır. 

En iyi eğitmen ve personeller
EC ekibi bizimle unutulmaz bir zaman 
geçirmeniz için sizin için görev başındalar. 
Profesyonel, yardımsever ve arkadaş canlısı 
personelimizden en iyi hizmeti ve ilgiyi 
göreceğinizden şüpheniz olmasın.

Hedeflerinize ulaşmanız garanti
Eğitiminizin amacı ne olursa olun, hayallerinizi 
gerçekleştirmek için her imkana sahibiz. 
Sizi yabancı dil hedefinize ulaştıracağımız 
konusunda kendimize güveniyoruz, hatta bunu 
size garanti ediyoruz.

 Küresel bir topluluk
Öğrencilerimiz dünyanın 140'ı aşkın farklı 
ülkesinden gelmektedirler. Siz de farklı kültürleri 
öğrenecek, dünya görüşünüzü genişletecek ve 
onlarla beraber pratik yaparak dil yeteneğinizi 
geliştirirken kalıcı dostluklara imza atacaksınız.  

Bütün bir deneyim
Yurt dışında yaşamak ve öğrenim görmek gerçek 
anlamda eşsiz bir deneyimdir. Okul dışında 
da takviminiz sosyal aktivitelerle ve gittiğiniz 
bölgeyi keşfedeceğiniz günlük gezilerle dolu 
olacak.

Akreditasyonlar
Okullarımız, bulundukları ülkelerdeki lider 
kurumların ve uluslararası büyük kuruluşların 
akreditasyonuna sahiptir.

Ödüller
Verilmeye başlandığı ilk günden itibaren her yıl, 
STM Star Chain School (Study Travel Dergisi 
Yıldız Okul Zinciri) Ödülleri’ne aday gösterildik. 
2011 yılında Prestij, 2009 ve 2010 yıllarında ise 
Star Innovation ödülüne layık görüldük.
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Muhteşem Varış 
Noktaları

ABD
Muazzam ve büyüleyici manzarası ve şehirleriyle ABD 
kesinlikle es geçilmemesi gereken bir yerdir. Muhteşem 
Ivy League (Sarmaşık Birliği) üniversitelerinden pop müzik 
endüstrisine ve Hollywood'un parlak ışıklarına kadar ABD'nin 
etkileyici kültürü tüm dünyada konuşulan İngilizceyi önemli 
ölçüde etkilemektedir.

Boston l New York l Washington l San Diego l 
San Francisco l Los Angeles l Miami l Fredonia & 
Oswego’da Kampüste (New York Devlet Üniversitesi) 

Kanada
Zirvesi karlı dağların tatlı su gölleriyle birleştiği ve geniş 
ormanların gelişmiş, kozmopolit şehirleri kucakladığı 
Kanada, sonsuz bir doğal güzelliğe sahiptir. Aynı zamanda 
İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi dil konuşulan ve 
dünyanın en büyük ikinci ülkesi Kanada gerçek anlamda bir 
kültür renkliliğine sahiptir. 

Montreal l Toronto l Vancouver

Dünyanın en havalı şehirlerinde yaşayarak öğrenin.

South Beach'in beyaz kumu ve kristal mavisi denizi, Miami, ABD 

Tipik bir sokak görüntüsü, Cambridge, İngiltere Temiz havası, denizi ve gökdelenleriyle Vancouver, Kanada
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Birleşik Krallık
İçinde çok çeşitli kültürler barındıran, 
yemyeşil kırlarıyla ve halen yaşanmakta 
olan tarihi kasabaları ve şehirleriyle 
Birleşik Krallık oldukça eşsiz bir bölgedir. 
Ayrıca İngilizcenin doğduğu yer olması 
bakımından Birleşik Krallık, elbette ki 
dünyanın bir numaralı İngilizce eğitimi 
veren ülkesidir.

Londra l Oxford l Cambridge l Brighton l 
Bristol l Manchester

Malta
Malta, Akdeniz'in ortasında, resmi dili 
İngilizce olan bir adadır. Etrafındaki 
masmavi denizi, mükemmel iklimi, 
büyüleyici doğası ve insana huzur veren 
yaşam stiliyle Malta, Avrupa'nın favori dil 
eğitimi merkezlerinden biridir.

St Julian's

Güney Afrika
Egzotik vahşi yaşamı ve muhteşem doğal 
güzelliği, Güney Afrika'yı maceracılar için 
ideal merkezlerden biri haline getirmektedir. 
Bunun yanı sıra kültür çeşitliliği ve etkileyici 
tarihi Güney Afrika'yı dil eğitimi için oldukça 
heyecan verici bir adres yapmaktadır.

Cape Town

Dünyanın en havalı şehirlerinde yaşayarak öğrenin.

Canlı Times Meydanı, New York, ABD

Akdeniz cenneti, Għajn Tuffieħa, Malta İngiltere’nin ikonu Big Ben, Londra, Birleşik Krallık

Teleferikten Alcatraz’a bakış, San Francisco, ABD

Renkli Bo Kaap Bölgesi, Cape Town, Güney Afrika
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Harika Okullar
Tüm mekanlarımızı etkin bir eğitim için özenle; 

rahat ve şık biçimde dizayn ediyoruz.

Modern sınıflar
Öğrenciye ve öğrenmeye odaklı dizayn edilmiş, 
havadar ve doğal ışıklandırmayla aydınlanan 
sınıflarımız modern ve şık mekanlardır.

En son teknoloji
Sınıflarımız için devamlı olarak, akıllı tahtalar 
gibi en son teknoloji ürünleriyle, çağa uyumlu 
yatırımlar yapmaktayız.

Kütüphane olanakları
Ek çalışma kaynaklarını kullanmanın 
avantajından faydalanın ve derslerden sonra 
dopdolu kütüphanelerimize göz atarak vakit 
geçirin.

Öğrenci salonları
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve konforlu, yoğun 
öğrenci salonlarında konuşma becerilerinizi 
geliştirmek için arkadaşlarınızla pratik yapın.
 

Bireysel çalışma alanları
Bu alanlar, sınıfta öğrendiklerinizi gözden 
geçirebileceğiniz, pekiştirebileceğiniz ve 
geliştirebileceğiniz sessiz mekanlardır.

Bağlı kalın
Kullanıma açık, İnternet bağlantılı çok sayıda 
bilgisayar ve Wi-Fi bağlantısı sayesinde ailenizle 
iletişimde kalın, derslerinize online çalışın ya da 
dilerseniz sadece internette gezinin.

Yardımsever resepsiyon
Sıcak ve dost canlısı personellerimiz sizleri 
beklemektedirler. Profesyonel ekibimiz size 
yardımcı ve destek olmak ve sorularınızı 
yanıtlamak için her zaman ellerinden gelenin 
fazlasını yapacaklardır.

Dışarı adımınızı atın
Herhangi bir EC okulunun kapısından dışarı 
adımınızı atar atmaz kendinizi görülecek 
önemli yerleri ve gözde mekanları bulunan 
heyecan verici ve capcanlı bir şehrin göbeğinde 
bulacaksınız. 

Manchester. Tüm okullarımız bulunduğunuz bölgeye özgü eşsiz detaylara sahiptir
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“Bence en önemli şey 
okulda rahat olabilmek. 
EC, harika yerlerde, 
büyük ve modern 
binalarda yer alıyor. 
Okul yepyeni ve sınıflar 
temiz ve donanımlı. 
EC’yi herkese tavsiye 
ederim.”

Fransa’dan Chloe 
Los Angeles’ta okudu

Boston. Ücretsiz bilgisayarlar ve Wi-Fi ile bağlı kalın

Boston. Ekstra çalışmalar için kütüphane olanakları

 San Francisco

Cambridge. Aydınlık ve geniş okullarımız rahat bir ortam yaratır

Los Angeles, Santa Monica. İngilizceyi en iyi yerlerde öğrenin 
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Hedeflerinize 
ulaşın

EC ile misyonumuz “küresel bir toplulukta 
öğrencilerimize yardımcı olmak”.  
Çalışmalarınız size sadece dilde akıcılık 
kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda 
dünya kadar fırsatı ayağınıza getirerek size 
daha geniş ufuklar açacak. 

Deneyim ve Hayat
İçin İngilizce

Yeni bir kültüre alışırken dil öğrenmek eşsiz bir 
deneyimdir. İnanılmaz varış noktalarımızdan 
birini keşfetmek, yeni uluslararası arkadaşlıklar 
kurmak ve ömür boyu unutulmayacak anılara 
sahip olmak için Genel İngilizce kurslarımızdan 
birini seçin.

İngilizce filmlerin ve pop müziğin keyfini çıkarın, 
internetin büyük bir kısmına erişin ve dünyada 
kolayca seyahat edin. İngilizce, sayısız alanda 
hayat kalitenizi yükseltecek bir araçtır.

Eğitim ve Sınavlar
İçin İngilizce

Dünyanın pek çok iyi eğitim kurumu İngilizce 
eğitim vermektedir. Akademik kurslarımız, 
kampüs okullarımız ve üniversiteye 
kabul uzmanlarımız eğitim hayallerinizi 
gerçekleştirmenize yardımcı olacaklar. 

Dünyada pek çok akademik ve profesyonel 
eğitim kurumu İngilizce seviyenizin, kabul 
görmüş bir yeterlilik sertifikası ile belgelenmesini 
talep eder.  Size Sınav Hazırlık kurslarımızla 
gerekli beceriyi ve özgüveni sağlamaktayız.

Kariyer Başarısı
İçin İngilizce

İngilizce, uluslararası iş, internet, bilim, teknoloji, 
diplomasi, spor ve reklam sektörünün önde 
gelen dilidir. Kariyer seçiminiz ne olursa olsun 
İngilizce, CV’niz için güçlü bir yatırımdır.

Mesleki İngilizce kurslarımızdan birini seçin ve 
potansiyelinizin farkına vararak kazandığınız bu 
iletişim aracıyla uluslararası arenada parlayın.

Biliyoruz ki öğrencilerimizin İngilizce öğrenmek için pek çok nedeni ve teşvik edici sebepleri var; ancak asıl bu 
nedenleri bir araya getiren, olanakların genişletilmesi, yeni fırsatların yaratılması ve 21. Yüzyıl global dünyasının 
bir parçası olma arzusudur.  Başarmak istediğiniz her konuda size yardımcı olacağız.
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Başlangıç Al

Oldukça temel seviyede kelime ve dil bilgisine 
sahipsiniz. Kendinizi tanıtabilir ve kafede 
kahve siparişinizi verebilirsiniz.

Temel Al - A2
Temel düzeyde dilbilgisi ve kelime dağarcığına 
sahipsiniz. Birini o an için bir yere davet edip, 
cümlelerinizi geçmiş zamanda kullanma hatası 
yapabilirsiniz.

Orta  Bl+
Günlük konularla ilgili rahatça iletişim 
kurabiliyorsunuz, ama sınırlı ifade 
yeteneğine sahipsiniz. Telefon 
konuşması yapabiliyorsunuz.

Orta Altı  A2 – Bl
Yavaş ve tane tane konuşulduğunda 
konuşmanın büyük kısmını anlayabiliyor-
sunuz. Yolda birine yol tarifi verebilirsiniz.

Yüksek Orta B2-
Doğru kullanımda ve akıcılıkta fark edilebilir 
bir takım boşluklar olsa da dili kısmen 
özgüvenle kullanabiliyorsunuz. İngilizce kısa 
mesleki sunumlar yapabilirsiniz.

Dili özgüvenle kullanabiliyorsunuz. 
İngilizce gazeteleri okuyabilir, TV 
haberlerini takip edebilir ve İngilizce 
konuşulan bir işe başvurabilirsiniz.

İyi derecede bir İngilizce hakimiyeti ile 
çok az hatayla okuyup yazabiliyorsunuz. 
Çoğu akademik metinleri ve konuşmaları 
anlayabiliyorsunuz.

Dile neredeyse tamamen hakimsiniz. 
Alanınızda ve çalışmalarınızda sektörel 
terimleri  kullanabiliyorsunuz.

Orta Üstü B2

İleri  Cl

Yeterlik C2

Gelişim Planlayıcısı

Düşük Orta Bl
Günlük konularda kısmen rahat 
konuşabiliyorsunuz. Hizmet sağlayıcılarına 
taleplerinizi dile getirebilirsiniz.
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EC GARANTİSİ

EC garantisi çok basittir.
Aşağıdaki şemada gösterildiği şekilde gelişim 
göstereceğinizi taahhüt ediyoruz. Beklenen 
düzeyde ilerleme kaydedemediğiniz taktirde, 
hedef seviyeye ulaşmanız için gereken tüm 
ek dersleri, yardım ve desteği ekstra ücret 
almadan karşılayacağız. 

Tüm yapmanız gereken;

•  kendinizi öğrenmeye adamak
•  bütün derslere katılmak
•    tüm ödevleri ve testlerinizi 

tamamlamak
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EC 
Yaklaşımı
Hangi seviyeden başlarsanız başlayın, size daha derin 
ve sofistike bir dil kullanma becerisi kazandıracağız.
Çünkü bu bizim işimiz.
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Eğitmenlerimiz
Yaptığımız her işin başında tamamen kalifiye 
ve işine tutkun akademik kadromuz gelir. 
Hedefleri, potansiyelinizin farkına varmanıza ve 
deneyiminizden olabildiğince fayda sağlamanıza 
yardım etmektir. 

Yöntemimiz
Dilin gerçek anlamda iletişim kurulduğunda 
öğrenildiğine inanırız. İletişimi hem bir 
amaç hem de öğrenmenin kendisi olarak 
görürüz. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme 
becerilerinizi geliştireceğiniz bu yaklaşımımıza 
İletişimsel Yöntem adını verdik. 

Faydalı dersler
Her bir dersin içeriğini ilgi çekici, tartışma 
ve müzakere yaratacak konulardan seçeriz.  
Bununla birlikte dilde akıcılık kazanmanız için 
doğru telaffuzu öğretir, kelime dağarcığını 
zenginleştirir ve dilbilgisini geliştiririz.

En iyi ortam
Huzurlu ve rahat bir ortamda öğrenmenin daha 
kolay olduğu bilimsel bir gerçektir; biz de bu 
yüzden bu ortamı sağlamak için elimizden geleni 
yapıyoruz. Sınıflarımız özenle dizayn edilmiş ve 
doğal ışıkla aydınlatılmıştır. Derslikler son derece 
rahat ve samimidir. Bu güvenli ve öğretici ortam 
kendinize olan güveninizi de geliştirmenize 
yardımcı olacak.

Sürekli gelişim
Zayıf ve güçlü yanlarınızı belirlemek üzere 
düzenli olarak sizi değerlendirir ve gelişiminizin 
doğru oranda ilerlediğinden emin oluruz. 
Ödevleriniz sınıfta öğretilenler doğrultusunda 
verilir ve yeni edindiğiniz bu dili etkinleştirme 
amaçlıdır.        

Geri bildirim ve güçlendirme
Akademik yolculuğunuzda bir diğer önemli 
basamak eğitmeniniz tarafından verilen ve 
takip edilerek başarıyla yapıldığı kontrol edilen 
ödevlerle bağımsız öğrenmedir. Ödevleriniz 
hakkında, dilde akıcılığa giden yolda size 
yardımcı ve rehber olacak yapıcı geri dönüşler 
alırsınız. 

Bütünsel bir deneyim
Vaatlerimiz sınıfın da ötesinde. Öğreniminiz, 
zayıf yanlarınıza yoğunlaşan ücretsiz akademik 
workshop ve çalışmalarla desteklenecek. Aynı 
zamanda boş zamanlarınızda programınız, 
İngilizcenize yardımcı olacak eğlenceli 
aktivitelerle dolu olacak.

Sonuç
Kazanmış olduğunuz beceriler ile İngilizceyi çok 
geniş bir alanda özgüvenle kullanabileceksiniz 
ve size mesleki veya yaşam alanında dünya 
çapında pek çok yeni fırsat kapıları açılacak.

“EC’deki işimi çok seviyorum. EC çok 
huzurlu ve motive edici bir atmosfere 

sahip ve üstelik burada şahane 
kaynaklara ulaşma imkanına sahibim. 

Teknolojiyi derslerime entegre etmekten 
ve bunun eğitime olan katkılarını 
görmekten gerçekten büyük keyif 

alıyorum.   

Belki de işimin en sevdiğim yanı 
çok farklı ülkelerden kişilerle tanışıp 
onlara yardım edebilmek ve dünyayı 

onların perspektifinden de görebilmeyi 
öğrenmek…”

Giuliana, 
EC Malta’da eğitmenlik yapmaktadır
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Ücretsiz Dil 
Çalışmaları

Kursunuzu herkese açık ve ücretsiz olan, ekstra eğitmen liderliğindeki oturum ve çalışmalarla 
zenginleştirin.  Bu belirli sayıdaki çalışmalar ders saatleriniz dışında gerçekleştirilir.

Konuşma seansları (en az haftada bir kere)
Bir fincan kahve alın ve farklı sınıf, seviye ve uluslardan diğer öğrencilerle 
pratik yaparak konuşma becerinizi geliştirecek seansların keyfini çıkarın. 
Bu rahat ve sosyal oturumlardaki temalar, farklı kültürlerden global olaylara 
kadar herhangi bir konu olabilir.

Yetenek klinikleri (en az haftada bir kere)
Dilin farklı alanlarında uzmanlaşmak için ipuçlarını, önemli noktaları ve 
sırları öğrenin.  Size dilbilgisi, telaffuz, yazma ve okuma klinikleri sunuyoruz. 
Aktivite takviminize bakarak hangisinin gündemde olduğunu takip edin!

Konferanslar (en az ayda bir kere)
Herhangi bir konuda olabilecek bu konferanslar misafir bir konuşmacı ve 
eğitmenleriniz tarafından gerçekleştirilir. Bu seanslarla, ilginç gerçekleri 
öğrenmenin ve müthiş bir dinleme pratiği kazanmanın yanı sıra, not tutma 
ve özet yazma gibi önemli beceriler de geliştireceksiniz.

Film seansları (en az ayda bir kere)
Filmleri EC eğitmeninizle, filmi takip eden ve size fayda sağlayacak tartışma 
ve içerik anlama aktiviteleri ile, İngilizce izlemenin keyfini çıkarın.

Çalışmalar Tüm Okullarımızda Mevcuttur
Tüm yıl boyunca her okulda bu programın aşağıdaki alanlarda verileceğini garanti ederiz:

İş-Çalışma Kliniği
CV ve iş görüşmesi klinikleri, İngilizce iş 
başvurularınızda ve görüşmelerinizde size 
gereken beceriyi sağlamada yardımcı olacak.

Ödev Kulübü
Ödevlerinizde birbirinize yardım edebileceğiniz 
ve grup olarak İngilizce pratik yapacağınız 
organize bir öğrenci grubudur. 

Sınav Becerileri
Dil sınavlarınızın üstesinden gelmenize yardımcı 
olacak beceriye hakim olun.

Yerel Konuşma Partneri
Uzun dönem öğrencilerimizi, düzenli olarak 
buluşup sohbet edebilecekleri ve ana dili 
İngilizce olan kişilerle bir araya getiririz.

Doğaçlama Saati
Doğaçlama yoluyla konuşma becerinizi 
ve özgüveninizi geliştirirken aynı zamanda 
eğlenceli zamanlar geçirin. 

Son Dakika Gelişmeleri
Diğer öğrenci arkadaşlarınızla bir araya 
gelerek yerel ve uluslararası güncel konular 
hakkında tartışın.

Yazma Kliniği
İngilizce yazma alıştırmaları yapın; hem resmi 
hem de gayri resmi yazışmalardaki pratik 
anlayışınızı geliştirin.

Kapının Ardı
Edebiyatın, tarihin, göç, ekonomik ve 
politik hareketlerin okuduğunuz şehri nasıl 
şekillendirdiği hakkında bilgi edinin.

Diğer Ek Çalışmalar
Her bir okulun Ücretsiz Dil Çalışmaları programı o okuldaki öğrencilerimizin, o dönem içindeki ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulur. 
Bu çalışmalar arasında; 
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7/24 İngilizce
Dersleriniz sizi her gün çalışmalarınıza odaklarken, sınıf dışında zamanınız ekstra 

eğitimler, eğlence ve dinlenmeyle dolu olacak. Bu da hayatınızın deneyimini yaşarken, dil 
becerilerinizi hızla geliştirmenizi sağlayacak.

Programınız
Ders saatleri ve aktiviteler EC okulundan okuluna 
ufak değişiklikler gösterir; size özel hazırlanan 
program, kaydınızı takiben size gönderilir. Hangi okulu 
seçerseniz seçin programınız, deneyimlerinize zaman 
ayırabileceğiniz şekilde tüm gün yoğun ve enerjik 
biçimde geçirmeniz üzere tasarlanır. 

Aşağıda örnek olarak EC Los Angeles ilk hafta 
program tablosunu göreceksiniz.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta sonu               

09:00 – 10:30 Varış, giriş yapma, 
yerleştirme testi

Sınıf arkadaşlarınızla 
tanışma

EC çalışanlarıyla 
oryantasyon turu

Öğle yemeği 

Yakın çevrede hoş 
geldiniz turu

Ders Beverly Hills’te 
arkadaşlarınızla 

birbirinize ünlüleri 
işaret edeceğiniz bir 

sabah ve
bunu takiben öğle 
yemeği ile birlikte 

okulun hemen 
yanındaki 3. Caddede 

gezinti

Ders

Sınıf arkadaşlarınızla 
Santa Monica plajında 
hoş vakit geçireceğiniz 

bir sabah

Bireysel çalışma, 
şehir turu, 

Disneyland, Universal 
Stüdyoları, Sea World, 

Griffith Gözlem Evi, 
Hollywood gezintileri 

ve piknikleri, spor 
aktiviteleri ve çok 

daha başka aktivite 
ve ziyaretleri yapma 

imkanı

10:30 – 10:45 Ara Ara

10:45 – 12:15 Ders Ders

12:15 – 13:00 Lunch Lunch

13:00 – 14:30 Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders

14:30 – 14:45 Ara
Telaffuz Kliniği

Ara
Konuşma Kulübü

Ara

14:45 – 16:15 Ders Ders Ders

EC Futbol takımına 
katılın ve ilk maçınızı 

yapın

Kütüphanede bireysel 
çalışma ve ödev

16:15 – 16:30 Ara Ara Ara

16:30 – 18:00 Ders Ders Ders

Okul sonrası Hoşgeldiniz etkinliği Aileyle geçirilecek 
akşam

LA Dodgers 
Beysbol Oyunu Film Gecesi Uluslararası Parti
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Daha Fazla 
Deneyim

Arkadaşlar edinin ve daha ilk günden size 
özel zamanın tadını çıkarın. İster turistik 
gezmeyi, ister spor, sanat veya alışverişi 

sevin ya da sadece dinlenmeyi tercih 
edin; size sunulan farklı aktiviteler iyi 

vakit geçirmenizi ve gittiğiniz yerden tam 
anlamıyla keyif almanızı garanti eder.

“Hoşgeldiniz yemeği gerçekten harika, çünkü 
gerçekten Malta macerasının başladığını 
hissediyorsunuz. Tadını çıkarın, bu EC 
öğrencilerine verilen en önemli tavsiye. Çok 
teşekkürler EC.”

Kolombiya’dan Raquel  
Malta’da okudu

San Diego’da sörf 

Stanley Park’ını keşif, Vancouver

Güneşli Los Angeles’ta öğle yemeği
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Okuldaki ilk gününüzde hoşgeldiniz organizasyonuna davet edileceksiniz ve bu rahat ortamda 
dönem arkadaşlarınızı ve personelimizi daha yakından tanıyacak, gelecek günlerdeki heyecanlı 
deneyimle tanıştırılacaksınız! 

Ziyaretiniz boyunca içinden seçebileceğiniz çok çeşitli aktiviteler size sunulacak. Her bir 
EC aktivite programı bulunduğunuz yeri keşfetmeye, İngilizce becerilerinizi geliştirmeye ve 
uluslararası arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirmeye yardımcı olacak. 

• Şehir yürüyüş turları
• Müze ve sanat galerisi ziyaretleri
• Grup yemekleri ve pub geceleri
• Futbol ve voleybol gibi sporlar
• Sanat ve müzik sınıfları
• Oyun geceleri

• Tai chi ve yoga 
• Film geceleri
• Şehir dışı gezileri
• Karaoke ve açık mikrofon geceleri
• Kolej ve üniversite ziyaretleri

  

Boş zamanlarınızı bu ve benzeri aktivitelerle doldurun:

“Favori aktivitem New York 
gezimizdi; ayrıca Niagara Şelaleleri, 
bowling, pub aktiviteleri ve okulun 
düzenlediği pek çok diğer aktiviteden 
de oldukça keyif aldım. 

İngilizce pratiği yapacağım pek 
çok fırsatım oldu ve dünyanın her 
yerinden insanlarla tanıştım.”

Fransa’dan Hadrien
Montreal’de okudu

Bizimle bağlantıya geçin ve EC deneyimini kendiniz görün!

Cape Town’da yelkencilik

Miami’de gün batımında film izleme 

Cambridge’te şehir turu
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Ev Hayatı
İster diğer öğrencilerle birlikte bir yurtta, isterseniz yerel bölgenin 

günlük yaşamını deneyimlemek isteyeceğiniz bir aile yanında 
kalmayı tercih edin, size evinizden uzakta bir ev rahatlığında 

konaklama sağlayacağız.

Aile Yanında Konaklama
Seçtiğiniz bölgede eşsiz bir kültürel deneyim 
yaşayın ve sınıf dışında, doğal bir ortamda 
İngilizcenizi kullanma şansı yakalayın. Aile 
yanında kalarak bir ev yaşantısının keyfini sürün: 
sıcak bir ortam, konfor ve ev yemekleri.

Yurt
Müthiş bir öğrencilik deneyimi! Gittiğiniz yeri 
dünyanın her yerinden sizin gibi insanlarla 
keşfederek tadını çıkarırken, öğrenci yerleşkesi 
olarak tahsis edilmiş alanlarda özgürce yaşayın.

Öğrenci Evi veya Ortak Daire
Ufak çaplı ve daha bağımsız bir yurt deneyimi 
yaşayın. Bir evi veya daireyi paylaşmak size diğer 
uluslardan öğrencilerle İngilizce pratiği yapma 
fırsatı tanırken ev arkadaşlarınızla uzun sureli 
dostluklar kurmanızı sağlayacak.

Stüdyo veya Tek Odalı Daire
Daha özgür bir yaşam tarzı için bu seçeneği 
tercih edin. Tek kişi veya 2 kişinin beraber yaptığı 
kayıtlar için uygundur. Şehrin kalbinde yer alan 
bu müstakil mekanlar daha fazla mahremiyet ve 
rahatlık sunar. 

Üniversite Kampüsü
Size, Amerika’daki kampüs okullarımız için 
üniversitenin resmi yurtlarında, diğer uluslararası 
ve Amerikalı öğrencilerle kalma imkanı 
sunuyoruz. Bu gerçek kampüs deneyimiyle, 
üniversitenin muhteşem olanaklarına erişim 
sağlayabilecek ve gerçek bir öğrencilik 
yaşayacaksınız.

Aile yanı konaklama. Daha fazla kültürel deneyim için bölge sakinleriyle konaklayın. 
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“Konaklamam konusunda en sevdiğim şey sahile, 
okula ve Lincoln Caddesi’ne yakın olmamdı. 

Ayrıca dairemde mutfağımın olmasından dolayı 
çok memnundum ve bol bol yemek yaptım. EC 
bir harikaydı. Arkadaşlarımla ve eğitmenlerimle 
geçirdiğim harika zamanları asla unutamam.” 

Çek Cumhuriyeti'nden Katerina 
 Miami’de okudu

“Eğer bir yurtta kalırsanız, eğlenceli bir zaman geçirirken 
çok farklı uluslardan ve kültürlerden kişilerle tanışırsınız. 
Yurt arkadaşlarınızla sohbet edebilir, onlarla yemek 
pişirebilir ve boş zamanlarınızda beraber takılabilirsiniz. 
Öğrenirken iyi vakit geçirmek isteyen bağımsız bir 
kişiyseniz bu konaklama tam size göre!”

Rusya’dan Ali 
San Diego’da okudu

“EC okulundan sadece bir dakika uzaklıkta kalıyorum. Bana 
ev sahipliği yapan bayan gerçekten çok iyi biri. Kendisi harika 
yemekler pişiriyor ve benim için daha fazlasını yapamazdı. 
Saloma kendimi evimde hissettiriyor. Ben size aile yanında 
konaklamayı tavsiye ederim.”

İsviçre’den Nicolas 
Cape Town’da okudu

Stüdyo Daire, Miami Aile Yanında Konaklama, Malta

Yurt, Bristol

Yurt, San Francisco
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Varış 
Noktanızı 
Seçin

19
Şehir Merkezli Lokasyon

2
Kampüs Okulu

5
Ülke

3
Kıta

Dünyanın İngilizce konuşulan muhteşem 
yerlerini keşfedin.  Güneşle yıkanmış deniz 
kenarı merkezlerden, heyecan verici kozmopolit 
şehirlere ve yemyeşil üniversite kampüslerine... 
seçim sizin.

New York

Boston

Washington, D.C.

Miami

Montreal

Toronto

Vancouver

San Francisco

Los Angeles 

San Diego 

New York Devlet 
Üniversitesi’nde 
Kampüste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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140
ülkeden öğrenci

45,000
dünya çapında öğrenci

Cape Town

Çoklu Merkez Deneyimi 
Dilerseniz birden fazla EC okulunda eğitim 
görün. Geçişinizin kesintisiz ve sağlıklı olması için 
kayıtlarınız ve gelişiminiz akademik ekiplerimiz 
tarafından birbirlerine iletilecektir. Aynı zamanda 
kursun toplam süresi üzerinden hesaplanan 
fiyatta ayrıcalıklı oranlardan yararlanabilirsiniz.

Malta

Brighton

Manchester

Cambridge

Bristol
Oxford

Londra  &
Londra Covent Garden 30+ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Boston
Faneuil Hall, ABD tarihindeki en önemli bölgelerden biri ve bugünkü 
Amerika akademik merkezinin en canlı bölgesidir. Bu son derece modern 
okul deniz kıyısına, mağaza, restoran ve gözde mekanlara sadece bir kaç 
dakikalık mesafededir.

Kapasite
300

Derslik
21

Öğrenci 
bilgisayarı

35
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

TOEFL sınav 
merkezi

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Mutfak bölümü 

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

Boston’da popüler Faneuil Hall çarşısı

Canayakın resepsiyonistlerimiz sizin için görev başındalar Ders sonrası sohbet

%17 Suudi Arabistanlı%

%17 Koreli

%11 Kolombiyalı

 %7 Brezilyalı

%5 Japon

%4 Türk

%4 Çinli

%4 Tayvanlı

%3 İsviçreli

%3 İspanyol

68 Diğer Uluslar %25

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavına Hazırlık (30)
IELTS/TOEFL Sınavlarına Hazırlık (24/30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Gönüllü Programı

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Daire ve Ortak Daire
Yazlık Yurt

EC Boston’un hemen yanı başındaki şehrin yemek ve 
alışveriş merkezi Faneuil Hall Marketplace

Cape Cod’un 65km uzunluğunda el değmemiş kumsalları

ABD'nin en eski ve en prestijli üniversitesi olan Harvard 
Üniversitesi kampüsü boyunca yürüyüşler

Feribotla gidebileceğiniz, çok sayıda kumsalı ile güneşli 
bir ada olan ve Amerika'nın en eski atlı karıncası Uçan 
Atlar'a (The Flying Horses) ev sahipliği yapan Martha’s 
Vineyard

Salem'in unutulmaz geçmişini keşfedeceğiniz 1962 Cadı 
Mahkemelerine (WitchTrials) yürüyüş turları

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

    

  

Öğrenci salonu

Quincy Çarşısı Boston su kenarında vakit geçirme

Öğrenci kütüphanesinde ödev yapımı

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 

EC'ye olan uzaklık

swan boats 2km

back bay 5km

harvard university 10km

salem 24km

cape cod 112km

martha’s vineyard 153km

�
←
�
↑
↓
↓

400 m
approx. 5 min walk
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New York
Muhtemelen ‘The Big Apple’ın en merkezi okulu EC New York, modern 
görünümüyle Times Meydanı'nın göbeğinde yer alır. Muhteşem şehir 
manzarasıyla EC, 5. Cadde, Broadway, Empire State Binası ve çok daha 
fazlasına yalnızca 5 dakika uzaklıktadır.

Kapasite
228

Derslik
16

Öğrenci 
bilgisayarı

23
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Bina içinde 
şarküteri

EC merkezlerinden Times Meydanı

Öğrenci salonu Resepsiyon

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%19 Koreli

%19 Japon

%11 Brezilyalı

%8 İsviçreli

%5 Fransız

%5 Kolombiyalı

%5 Rus

%4 İtalyan

%4 Suudi Arabistanlı

%3 Türk

  77 Diğer Uluslar %19

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
TOEFL Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Manhattan Aile Yanı Konaklama 
Yurt ve Yazlık Yurt

Manhattan semalarına bakan şehrin sembolü 
Özgürlük Heykeli

Empire State Binası'nın 102. katından görülen 
mükemmel şehir manzarası

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehir parkı olan 
Central Park'ta gezinerek şehrin gürültüsünden 
uzaklaşma 

Times Meydanı’nın kaotik parlak ışıkları, animasyonlu 
reklamları, sarı taksileri ve turistik mekanları

Dünyanın en pahalı mağazalarının bulunduğu 5. 
Caddede vitrinleri dolaşma

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

w 42 nd st

10
th  av

e

9t
h  av

e

8t
h  av

e

7t
h  av

e –
 fa

sh
io

n 
av

en
ue

6t
h  av

e –
 av

en
ue

 o
f t

he
 a

mer
ic

as

5t
h  av

e

mad
iso

n 
av

e pa
rk

 av
e

e 59 th st

empire state
building

macy’s

radio city

grand central
station

bryant
park

rockefeller
centre

carnegie hall

bloomingdale’s
tiffany & co.

THEATRE
DISTRICT

HELL’S
KITCHEN

GARMENT
DISTRICT

CHELSEA

TIMES
SQUARE

central
parkhudson

river

br
oa

dw
ay

br
oa

dw
ay

EC 

650 m
approx. 8 min walk

EC'ye olan uzaklık

soho 4km

east village 5km

brooklyn bridge 5.5km

statue of liberty 8km

£
↓
↓
£

The Lion King

Chicago

Wicked

Jersey Boys

Havadar sınıflar ve ortak kullanım alanları

Central Park’ta dinlence New York EC

Eğitmen Nolan, öğrencilere okuma aktivitesinde yardım ediyor
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Washington, D.C.
Ünlü eserleri, anıtları ve müzeleriyle dolu ABD siyasetinin merkez üssü 
Washington, eğitim için büyüleyici bir ortam sağlar. EC bu kozmopolit 
şehrin kalbinde, Beyaz Saray'a sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde şık 
ve modern bir alandır.

Kapasite
165

Derslik
11

Öğrenci 
bilgisayarı

25
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
18

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Akıllı tahta

İş salonu

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%17 Suudi Arabistanlı

%17 Koreli

%11 Kolombiyalı

% 7 Brezilyalı

%5 Japon

%4 Türk

%4 Çinli

%4 Tayvanlı

%3 İsviçreli

%3 İspanyol

 68 Diğer Uluslar %25

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Dünyanın en ünlü sembolik binalarından biri: Amerikan Kongre Binası 

Etkileyici okul binamız Sınıfta öğrenciler
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce(20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
TOEFL Sınavı Hazırlık  (24/30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Gönüllü Programı

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Yurt

The Capitol, dünyanın en ikonik görülmesi 
gereken yeri, Amerikan Kongre Binası

Amerikan Başkanının yaşadığı ve çalıştığı 
mekan olan Beyaz Saray turu

The Mall –Şehrin anıtlarını ve müzelerini 
barındıran 3 kilometrelik park alanı

Eşsiz tarihi bir deneyim için Washington DC 
Newseum’a ziyaret

Mount Vernon Potomac Nehri boyunca 30 
kilometre uzunluğunda yerel bisikletçilerin 
favori parkuru

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

federal trianglethe eclipse

the white house

constitution ave

the world 
bank

vietnam veterans’ memorial

george 
washington 
university

international spy museum

federal bureau of investigation

washington monument national mall
united 
states 
capitollincoln memorial

west potomac park

john f kennedy centre
for the performing arts

tidal basin

potomac river

foggy bottom

k st nw

connecticut ave nw

new york avenue nw

smithsonian museums

independence ave

pennsylvania ave

EC 

2 km
approx. 20 min walk

EC'ye olan uzaklık

Washington National Cathedral 5km

National Zoo 3.7km

Meridian Hill Park 3km

Rock Creek Park 3.3km

Dupont Freshfarm Market 1.6km

←
↓
�
→
↓

Eğitimde en son teknolojiler

Beyaz Saray Sınıfta öğrenciler

Washington’un yeşillikli alanları
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San Francisco
Şehrin göbeğinde, modern bir bölgede bulunan EC, Market Sokağı’nın 
hemen yanında ve Union Meydanı’na kısa bir yürüyüş mesafesinde yer 
almaktadır. Sınıflar geniş ve güneş alan bir salonun etrafındadır ve hemen 
dışarıda çok çeşitli mağazalar, restoranlar ve kafeler bulunur.

Kapasite
219

Derslik
15

Öğrenci 
bilgisayarı

23
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Şarküteri

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%19 Koreli%

13 Suudi Arabistanlı

%12 Brezilyalı

%11 Japon

%6 İsviçreli

%5 Fransız

%4 Kolombiyalı

%4 Tayvanlı

%4 İspanyol

%2 İtalyan

  56 Diğer Uluslar %20

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

İnanılmaz Golden Gate Köprüsü

Merkez müdürü Cindy ve personel, resepsiyonda öğrencilere yardımcı olurken Öğrenci salonundaki bilgisayarlar
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Gönüllü Programı

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Yurt

Dünyanın manuel olarak çalıştırılan son 
teleferiğine binme olanağı

Önceden, Al Capone gibi azılı mahkumlara ev 
sahipliği yapan Alcatraz hapishanesi

Tehlikeli ve zor anlara ilişkin hikayeler eşliğinde 
Golden Gate Köprüsü turu

Fisherman’s Wharf’ta (Balıkçı Rıhtımı) Dungeness 
yengeci ve deniztarağı çorbası gibi taze ve lezzetli 
deniz ürünlerini tatma fırsatı

Çeşitli alışveriş merkezlerinin, lüks butiklerin ve 
turistik mağazaların bulunduğu Union Meydanı

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

EC'ye olan uzaklık

coit tower 1.5km

fisherman’s wharf 2km

lombard street 2km

mission dolores park 4km

alcatraz 5km

golden gate bridge 8km

↑
↑
�
�
�
�

yerba buena
gardens

museum of 
modern art

ferry building
marketplace

cable car
route

cable car 
route

oakland bay
bridge

CHINATOWN FINANCIAL
DISTRICT

UNION SQUARE
SHOPPING DISTRICT

market st

m
ontgom

ery st

pine st
bush st

geary st

mission st

fo
lsom st

the  embarcadero 

400 m
approx. 5 min walk

EC 

Renkli San Francisco şehri

Sınıfta aktivite Öğrenci salonu

‘Painted Ladies’e tepeden bakış
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San Diego
EC San Diego, sörf yapan ve güneşlenenlerin yanı başında görebileceğiniz 
fokları ve alışveriş olanaklarıyla ünlü, büyüleyici sahil şeridi ile bilinen La 
Jolla'da bulunmaktadır. Bu modern okul, okyanus manzarasına, açık bir 
terasa ve dinlendirici bir Kaliforniya atmosferine sahiptir.

Kapasite
227

Derslik
20

Öğrenci 
bilgisayarı

22
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bireysel 
çalışma odası

Kütüphane

Açık teras

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%19 Brezilyalı

%16 İsviçreli

%16 Suudi Arabistanlı

%7 Koreli

%7 Japon

%4 İtalyan

%3 Alman

%2 İspanyol

%2 Türk

%2 Tayvanlı

50 Diğer Uluslar %22

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

Göz alıcı La Jolla Cove

Terasa açılan aydınlık öğrenci salonu Resepsiyon alanı
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
TOEFL Sınavı Hazırlık  (30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Gönüllü Programı
İngilizce Artı: Surfing

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Ortak Daire

Yüzme, tüplü dalış, şnorkelle yüzme ve La Jolla 
Cove'un muhteşem kumsalında güneşlenme

Balboa Park’ın pek çok müze ve bahçesini ziyaret

Pasifik Sahili boyunca yürüyüş, bisiklete binme ve 
patenle kayma

Amerika'nın en iyi kumsallarından birinin 
bulunduğu Coronado Adası'nı ziyaret

Her yıl gerçekleştirilen festivale katılma veya tarihi 
Gaslamp bölgesinde gece hayatının keyfini çıkarma

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

EC'ye olan uzaklık

pacific beach seafront 7km

torrey pines golf course 9km

seaworld 15km

gaslamp quarter 22km

balboa park 24km

mexico 49km

los angeles 180km

↓
↑
↓
↓
�
�
↑

EC 

museum of 
contemporary art

seal
watching

the wall street
plaza shopping centre

athenaeum 
music & arts library

la jolla
country park

la jolla
community park

prospect st

to
rrey

 pines
 rd

pearl st

girard ave

coast blvd

la jolla cove la jolla
shores

coast walk
trailprospect pl

400 m
approx. 5 min walk

Öğrenci salonunda ödev yapımı

San Diego’da sörf Scripps Parkı’nda dinlence

Rahat, aydınlık sınıflarımız
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Los Angeles Santa Monica

EC Los Angeles, Güney Kaliforniya sahil şeridinin son uzantısı olan bol 
güneşli Santa Monica sahiline yalnızca 5 dakikalık yürüme mesafesindedir; 
aynı zamanda 3. Promenade Caddesi'nde bulunan yemek, alışveriş ve 
eğlence mekanlarına sadece 2 dakikalık uzaklıkta bulunur.

Kapasite
330

Derslik
22

Öğrenci 
bilgisayarı

30
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%19 Japon

%18 Suudi Arabistanlı

%14 Brezilyalı

%12 İsviçreli

%8 Koreli

%4 Türk

%3 Rus

%2 İtalyan

%2 Kolombiyalı

%2 Tayvanlı

61 Diğer Uluslar %16

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Santa Monica sahilinde günbatımı

Havadar öğrenci salonumuz EC Los Angeles
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
TOEFL Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Gönüllü Programı
İngilizce Artı: Oyunculuk

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Ortak Daire

EC Los Angeles’a özel İngilizce Artı: Oyunculuk 

Yerli mağaza ve butiklerin sıralandığı etkileyici 3. 
Promenade Caddesi 

Santa Monica İskelesi üzerindeki eğlence parkı, 
akvaryum, mağaza ve barlar

Venice Sahili üzerindeki eğlenceli sokak 
performansçıları, sanatçıları ve kaykaycılar

Disneyland’ı, Universal Stüdyoları ziyaret ve 
Beverly Hills’te ünlülerle karşılaşma

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

santa monica
pier

santa monica
beach

santa monica place
shopping complex

palisades
park

pacific
park muscle

beach

3 rd street

lincoln blvd

ocean ave

pacific coast highway

wilshire blvd

santa
 monica blvd

colo
rado avebroadway

santa monica freeway

EC 

400 m
approx. 5 min walk

EC'ye olan uzaklık

venice beach 4km

beverly hills 11km

hollywood          
walk of fame 19km

↓
�
�

3RD STREET
PROMENADE

İkonik tabela!

Resepsiyon alanı Hollywood ‘Şöhret Yolu’

Eğitmen Ryan bir aktiviteyi yönetirken
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Miami
South Beach'in göbeğinde olağanüstü bir binası bulunan EC Miami, 
Amerika'nın en ünlü sahillerinden birine sadece kısa bir yürüyüş 
mesafesindedir ve etrafı dünyaca tanınmış Lincoln caddesinin kafe, bar, 
mağaza ve restoranlarıyla çevrilidir.

Kapasite
207

Derslik
14

Öğrenci 
bilgisayarı

13
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%33 İsviçreli

%12 Brezilyalı

%8 Rus

%6 İtalyan

%6 Koreli

%6 Venezüellalı

%5 Alman

%4 Fransız

%3 Türk

%2 Kolombiyalı

 54 Diğer Uluslar %15

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Renkli South Beach, Miami

Resepsiyondan her zaman yardım isteyebilirsiniz Sınıfta
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Gönüllü Programı

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Stüdyo Daire 
Ortak Daire

 

Güneşli South Beach'in bembeyaz kumsallarında 
güneşlenme

Yalnızca yayalara açık olan Lincoln Road alışveriş 
merkezinin bar, mağaza ve galerileri

Ocean Drive boyunca yer alan muhteşem Art 
Deco mimari ve olağanüstü restoranlar

Florida Keys'te balık tutma, şnorkelle yüzme, tüplü 
dalış yapma ya da bir hamakta dinlenme keyfi

Everglades'in vahşi yaşamı ve benzersiz 
manzarasını keşfedeceğiniz bot turları

espaniola way

miami beach
botanical garden

bass museum
of art

the fillmore miami beach
at the gleason theatre

south
beach

ocean
drive

flamingo
park & pool

17th st

15th street

alton rd

dade blvd

w
ashington ave

collins ave

lincoln road mallEC 

EC'ye olan uzaklık

art deco district 1km

south pointe park 3.5km

key largo at florida keys 117km

everglades 140km

↓
↓
↓
←

400 m
approx. 5 min walk

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Aydınlık ve havadar okulumuz

South Beach’in denizi ve kumu Lincoln Caddesi’nde gezinti

Öğrenci salonunda ders arası
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Montreal
İki dilin konuşulduğu dünyanın en büyük şehri olan Montreal, eşsiz İngiliz 
ve Fransız kültürüyle Avrupai bir cazibeye sahiptir. Öğrencilerin İngilizce, 
Fransızca veya her iki dili de öğrenebilecekleri EC Montreal'in havadar ve 
modern binası şehrin göbeğinde yer alır.

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Yemek için özel 
bölüm

Mutfak

Kapasite
290

Derslik
23

Öğrenci 
bilgisayarı

10
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

13
Higher Score 
ortalama 
öğrenci sayısı 
(maks. 18)

16
Asgari yaş
16

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%12 Koreli

%11 Suudi Arabistanlı

%11 Brezilyalı

%10 Kolombiyalı

%9 İsviçreli

%9 Venezüellalı

%7 Japon

%5 Alman

%4 Meksikalı

%2 Fransız

 66 Diğer Uluslar %20

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Avrupai Eski Montreal

Resepsiyon alanı Büyük ve aydınlık öğrenci salonumuz
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)
Genel İngilizce/Fransızca (20/24/30)
İki Dil Birden (24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce/Fransızca (30)
İngilizce/Fransızca Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)
Higher Score® IELTS (20)
DELF/DALF Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
İngilizce Artı:
 Gastronomi/Çiftlik Hayatı/Hayırsever Gönüllü Programı

Kursa dahil
İngilizce/Fransızca aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Ortak Daire veya Stüdyo Daire 
Yurt

 

Çalışmalarınızı Gastronomiyle tamamlama

Tarihi mimarisi, sanat galerileri ve müzeleri ile Old 
Montreal

Etkileyici mimarisi ve sanat eserleriyle meşhur 
Notre Dame Basilica

Bixi-bisikleleri kiralayarak Montreal’in sayısız 
bisiklet yollarıyla şehri keşfetme imkanı

La Banquise'te poutine ya da Schwartz'ta füme et 
sandviçin tadına bakma

montreal canadiens
hall of fame

central
station

scotia bank movie theatre &
start of the underground city

le faubourg
mall

museum
of fine arts

canadian centre
for architecture

mont
royal

guy st

crescent st

peel st

sa
in

t c
at

her
in

e s
t w

de m
aiso

nneu
ve b

lv
d

re
ne l

ev
es

que b
lv

d

sa
int a

nto
ine s

t w
sa

in
t j

ac
ques

 st
 

sh
er

br
ooke

 st
 w

pin
e a

ve
 w

MUSEUM
QUARTER

PLACE
DES ARTS

CHINESE
QUARTER

dr p
en

fie
ld

 ave

400 m
approx. 5 min walk

EC 

EC'ye olan uzaklık

notre dame basilica 2.8km

old montreal 2.5km

la ronde amusement park  7.4 km

�
�
�

formerly 
known as 
LSC

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Akıllı tahta

Renkli çarşılar Montreal manzarasına bakış

EC Montreal’de ilgi çekici bir ders
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Toronto
Samimi, geniş ve modern atmosferi ile EC Toronto, Kanada'nın en güçlü 
finansal sermayesine sahip en büyük şehrinde yer almaktadır. Bu çok kültürlü 
merkez; sanatı, müzik ve spor faaliyetleri, müzeleri ve çok daha fazlasını 
içinde barındıran eşsiz semt ve bölgelerden oluşur.

Kapasite
435

Derslik
30

Öğrenci 
bilgisayarı

45
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

13 16
Asgari yaş
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı

Cambridge, 
ielts,toefl &  
toeic sınav 

merkezi

Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bina içinde 
kafe

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Mutfak 

Higher Score 
ortalama öğrenci 
sayısı  (maks. 18)

%19 Koreli 

%17 Japon

%12 Brezilyalı

%9 Suudi Arabistanlı

%5 Tayvanlı

%5 İsviçreli

%4 Meksikalı

%4 Venezüellalı

%4 Kolombiyalı

%3 Türk

 69 Diğer Uluslar %18

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

Toronto’nun etkileyici manzarası

Doğal ışık alan büyük sınıflar Geniş ortak alanlar
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UNDER THE AUSPICES OF CONESTOGA 
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20/24/30)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
İngilizce Artı: Çiftlik Hayatı/Hayırsever Gönüllü Programı

Kursa dahil
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Daire ve Ortak/Stüdyo Daire
Yazlık Yurt

Büyüleyici Royal Ontario Müzesi'nde tabiat bilgisi 
ve dünya kültürleri

CN Tower EdgeWalk, 356m yüksekte, dünyanın 
en yüksek tutunmadan bina üzerinde yürüme 
deneyimi 

Niagara Şelalelerini yakından görmek için Maid of 
the Mist ile tekne turu 

Kanada Wonderland'de 200 heyecan verici 
atraksiyon ve hız treni

Orijinal mücevherleri, vintage kıyafetleri ve 
özellikli yiyecekleri ile Kensington Marketi

CLUB 30+: 30 yaş üzerindeki Genel, Yarı-Yoğun, Yoğun ve Çalışma 

Amaçlı İngilizce öğrencileri (Alt-Orta seviyeden Yüksek Orta seviyeye 

kadar) ekstra bir ücret alınmadan ayrıcalıklı sınıflara yerleştirilecekler.

formerly 
known as 
LSC

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

eglinton ave w

yonge st

st clair ave w

bloor st

dupont st

eglinton
park

kensington
market

yonge & eglinton
subway

casa
loma

don valley
brickworks park

GREEK TOWN

town inn
suites

AGOROM

LITTLE ITALY

THE ANNEX

DISTILLERY
DISTRICT

LESLIEVILLE

eaton 
centre

don valley pkw
y

allen rd

EC

2 km
approx. 20 min walk

EC'ye olan uzaklık

cn tower 8km

beaches park 14km

canada’s wonderland 28km

niagara falls 140km

↓
�
�
�

Resepsiyon alanı

Niagara Şelaleleri Ders arası dinlenen öğrenciler

Aşağı Toronto’nun kalabalık sokakları
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Vancouver
Sürekli olarak dünyanın en yaşanılası yerleri arasında gösterilen Vancouver, 
okyanus ve dağlarla çevrilidir. EC Vancouver, gün ışığı ile dolu geniş 
sınıflarıyla bu capcanlı şehrin göbeğinde özel bir binada bulunur.

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı

Kapasite
495

Derslik
33

Öğrenci 
bilgisayarı

31
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

13 16
Asgari yaş
16

Cambridge 
test merkezi

Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Mutfak bölümü 

Higher Score 
ortalama öğrenci 
sayısı (maks. 18)

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%20 Koreli

%16 Brezilyalı

%15 İsviçreli

%10 Japon

%6 Tayvanlı

%4 Meksikali

%4 Alman

%3 Kolombiyalı

%2 Suudi Arabistanlı

%2 Türk

 37 Diğer Uluslar %18

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Vancouver’da güzel bir gün

Bilgisayar alanındaki yeterli kadar kaynak Öğrenci salonu
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/24/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl(30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20)
Bire Bir
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
İngilizce Artı: 
 Çiftlik Hayatı/Hayırsever Gönüllü Programı

Kursa dahil
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Yurt
Daire

Pasifik'in gri balinalarına, kambur balinalarına 
ve katil balinalarına yakından bakmak için balina 
izleme turu

Bisiklet veya paten kiralayarak Stanley Park’ın 9 
km'lik kıyı şeridinde gezinme

Whistler'da kayak, snowboard, yürüyüş ve dağ 
bisikleti yapma

Tarihi arnavut kaldırımlı Gastown sokaklarındaki 
modern mağazalar, barlar ve restoranları ziyaret

Granville Adası'nın kıyı restoranları, kafeleri, 
tiyatroları, galerileri, stüdyoları ve taze yiyecekler 
satan marketi

howe st

granville st

burrard st

seymour st dunsmuir st

robson st

w hastings st

cordova st

w georgia st

GASTOWN

CHINATOWN

ROBSON
STREET

art gallery

steam
clock

portside
park

harbour
centre

seabus
terminal

canada
place

olympic
cauldron

pacific centre

orpheum
theatre

robson
square

chinese
garden400 m

approx. 5 min walk

EC'ye olan uzaklık

granville island 3km

stanley park 3km

whistler 120km

�
�
↑

EC 

formerly 
known as 
LSC

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Resepsiyon alanı

Stanley Park’ta totem sütunları Deniz uçağının kalkışı

Sıcakkanlı bir eğitmenimiz ders anlatırken 
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Londra
EC Londra, oldukça revaçta olan King's Cross'a birkaç dakika uzaklıktadır 
ve şehrin muhtelif bölgelerine oldukça rahat ulaşım imkanına sahiptir. 
Bu harikulade modern okulun birinci-sınıf tesislerini, aydınlık sınıflarını ve 
şahane kafeteryasını görmelisiniz.

Kapasite
301

Derslik
26

Öğrenci 
bilgisayarı

24
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 14)

11
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Öğrenci salonu

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Bina içinde 
kafe

toeic sınav 
merkezi

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%13 Koreli

%10 Brezilyalı

%9 Japon

%7 Türk

%6 Fransız

%6 İtalyan

%6 İsviçreli

%5 Kolombiyalı

%4 Rus

%3 Suudi Arabistanlı

 61 Diğer Uluslar %31

16-17

18-20

31-4021-25

26-30

Big Ben ve parlamento binası

Öğrenci salonu Kütüphane
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce* (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl* (20/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl(30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (20/30)
IELTS* Sınavı Hazırlık (30)
TOEFL/TOEIC Sınavı Hazırlık (10)
Bire Bir
Staj
*Bu kurslar için sadece öğleden sonra seçeneği mevcuttur. 

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Öğrenci Evi
Yurt ve Yazlık Yurt

Ülkenin en ikonik kraliyet binası olan 
Buckingham Sarayı

Londra'nın muhteşem panoramik manzarası 
için St. Paul Katedrali merdivenlerini tırmanma

Avrupa'nın en büyük dönme dolabı, London Eye 

Yepyeni King’s Cross Central'da alışveriş, 
yemek ve dinlence

Tower of London’da Saray Mücevherlerine göz 
atma şansı 

euston

russell
square

king’s cross
station & shopping

the brunswick
shopping centre

st pancras
station

leicester
square

oxford
circus

british
museum

oxford street

st paul’s
cathedral

regent’s
park

river thames

WEST END

COVENT
GARDEN

SOHO

eversholt st

tottenham court rd

regent st

euston rd

holborn

king ’s cross rd

high holborn

EC'ye olan uzaklık

camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

buckingham palace 18 min

london eye 22 min

brick lane 22 min

↑
�
↓
↓
→

EC

charlotte st
500 m

approx. 6 min walk

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Piccadilly Circus

Resepsiyondan her zaman yardım isteyebilirsiniz Thames Nehri boyunca yürüyüş

Eğitmenler pek çok farklı öğretme tekniği kullanırlar 
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Covent Garden
Bu eşsiz okul, deneyimlerini daha olgun ve kafa dengi katılımcılarla 
paylaşmak isteyen, yalnızca 30 yaş ve üzerindeki kişilere özeldir. Londra 
Covent Garden, tiyatroları, sokak sanatçıları, restoranları ve gece hayatıyla 
meşhur, canlı ve renkli bir bölgedir.

Kapasite
198

Derslik
11

Öğrenci 
bilgisayarı

10
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 14)

11
Asgari yaş 
30

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Bina içinde 
kafe

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%13 Brezilyalı

%13 İtalyan

%10 İsviçreli

%10 Fransız

%8 İspanyol

%7 Alman

%5 Rus

%4 Japon

%3 Türk

%3 Kolombiyalı

 36 Diğer Uluslar %23

30-35

36-40

41-45

46-50

50+

Covent Garden’ın kalabalık sokakları

Resepsiyonist Tina bir öğrenciye yardım ederken Ders sonrası EC okul çıkışında sohbet 
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Bire Bir

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Yurt
Stüdyo Daire

 

Royal Opera House'da opera, bale ve diğer klasik 
sanatlar

Dünyaca ünlü Oxford Caddesi'ndeki mağaza ve 
butikler 

Londra'nın meşhur West End’inde dünyaca 
tanınmış müzikaller ve oyunlar

Başkentin birçok birinci sınıf müze ve galerilerine 
ücretsiz giriş

Soho'daki modern barlar, şık restoranlar ve 
capcanlı gece kulüpleri

oxford
circus

covent
garden

COVENT
GARDEN

tottenham
court road

holborn

piccadilly
circus

oxford street

leicester
square

british
museum

The Lion King

the london
palladium

Mamma Mia

Jersey Boys

trafalgar
square

SOHO

CHINATOWN

regent st

shaft
es

bu
ry

 av
e

high holborn

piccadilly

royal opera house

Blood Brothers

EC 

400 m
approx. 5 min walk

War Horse

EC'ye olan uzaklık

river thames 10 min

harrod’s 16 min

buckingham palace 19 min

madame tussauds 20 min

↓
←
�
←

wardour st
old compton st

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Sokak performansçıları ve izleyicileri

Aydınlık eğitim alanları Öğrencilerimiz Agnes ve Guillaume dersten keyif alırken

Covent Garden çarşısında alışveriş
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Oxford
Oxford Üniversitesi'nin muhteşem okulları arasında yerini alan yepyeni 
okulumuz, bu tarihi ve büyüleyici şehrin merkezindedir. Havadar ve geniş 
sınıfları ve son derece modern tesisleri ile EC Oxford, sizin için en iyi 
öğrenme ortamını sunmaktadır.

Kapasite
204

Derslik
15

Öğrenci 
bilgisayarı

17
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Öğrenci salonu

Mutfak 
bölümü 

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%12 Kolombiyalı

%9 Lübnanlı

%9 Taylandlı

%9 Brezilyalı

%8 Türk

%8 Koreli

%8 Japon

%7 İsviçreli

%4 Fransız

%3 İspanyol

 40 Diğer Uluslar %24

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Radcliffe Kamera ve All Souls Koleji

Rahat sınıflarımızdan birinde ders EC Oxford
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (20/30)
IELTS Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Londra’da Staj

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Öğrenci Evi
Stüdyo Daire
Yazlık Yurt

Oxford Üniversitesi’nin okulları, müzeleri ve 
parklarında gezinti

Botanik bahçelerindeki dünyanın en kompakt ama 
bir o kadar da farklı bitki koleksiyonları

Pitt Rivers Müzesi'nde dünyanın seçkin 
uluslararası antropolojik koleksiyonu

Hepsi tek bir tarihi çatı altında bulunan el işleri, 
giyim mağazaları ve restoranlarına ev sahipliği 
yapan Covered Market

Avrupa'nın en eski kütüphanelerinden gotik bir 
şaheser olan Bodleian Kütüphanesi

EC 

worcester
college lake

covered market &
clarendon centre

oxford
botanic gardencorpus christi

college

central
library

bodleian
library

odeon
cinema

mansfield
college

pitt rivers
museum

university
college

magdalen
college

oxford university museum
of natural history

museum of history
of science

ashmolean museum
of art & archaeology

radcliffe
camera

christ church
college

trinity
college

oxford university
press

balliol
college

high st

queen st

park end st

beaumont st

oxford
station

EC'ye olan uzaklık

oxford university parks
13 min walk

london
1 hr by train

�
←

300 m
approx. 2½ min walk

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Nehir gezintisi

Aydınlık resepsiyon alanımız Oxford’un taş sokakları ve okulları

Renkli öğrenci salonunda sohbet 
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Cambridge
EC Cambridge, bu birinci-sınıf akademik şehrin göbeğindeki sayılı 
dil okullarından biridir. Okulumuz, Cambridge’in önde gelen alışveriş 
bölgesinin hemen dibinde, son derece modern bir binada yer almaktadır.

Kapasite
203

Derslik
14

Öğrenci 
bilgisayarı

20
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 14)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Öğrenci salonu

Mutfak bölümü 

%8 Koreli

%8 İtalyan

%7 Türk

%7 İsviçreli

%6 Kolombiyalı

%6 Fransız

%6 İspanyol

%6 Japon

%5 Brezilyalı

%5 Lübnanlı

 70 Diğer Uluslar %37

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Sakin Cam Nehri civarında gezinti

İleri teknoloji, aydınlık sınıflar Okulun dışı
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (20/30 ders)
IELTS Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Londra’da Staj

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Öğrenci Evi
Öğrenci Yurdu
Yazlık Yurt

 

Fitzwilliam Müzesi'ndeki sanat eserleriyle eski 
uygarlıkları keşfetme

İngiliz mimarisinin en mükemmel örneklerinden 
biri olan King’s College Chapel'i ziyaret 

Cam Nehri’nde sırıkla sandal gezisi 

ADC Tiyatrosu'nda yerli ve uluslararası tiyatro 
gruplarının oynadığı oyunlar ve şovlar

Dünyanın Londra’daki gözde mekanlarını ziyaret 
etmek için sadece 40 dakikalık tren yolculuğu

great
court

saint john’s
college

sidney st

jesus ln

king st

m arket st

↓
 ↓
↓

ri
ve

r 
ca

m ki
n

g’
s p

ar
ad

e

200 m

approx. 2½ min walk

From EC

fitzwilliam museum
8 min on foot

cambridge university
botanic garden

17 min on foot

london
40 min by train

EC 

queen’s
college

king’s
college

jesus
college

christ’s pieces
park

THE BACKS

adc
theatre

parker’s piece 
park

cambridge
arts theatre

christ’s
college

grand arcade
shopping centre

jesus ln

king st

EC'ye olan uzaklık

fitzwilliam museum
20 min on foot

cambridge university
botanic garden

24 min on foot

london
40 min by train

ki
ng

’s 
pa

ra
de

the grafton 
centre

parkside

ea
st

 ro
ad

mumford 
theatre

anglia ruskin 
university

newmarket road

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Kütüphane

King’s College Chapel’in göz alıcı vitrayları Resepsiyon ve dinlenme alanı

King’s College
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Brighton
EC Brighton, şehrin sembolü haline gelmiş Brighton İskelesi, Royal Pavilion 
ve Lanes'e sadece iki dakikalık mesafede bulunan aydınlık, şık ve modern 
bir okuldur. Aynı zamanda bu eşsiz şehri bu kadar eğlenceli hale getiren 
tüm restoran, bar ve kulüpler ise kapınızın hemen önünde.

Kapasite
386

Derslik
33

Öğrenci 
bilgisayarı

30
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

11
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Bireysel 
çalışma odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Öğrenci salonu

%15 Koreli

%12 İsviçreli

%8 Türk

%8 Suudi Arabistanlı

%6 İtalyan

%6 Lübnanlı

%5 Japon

%5 Brezilyalı

%4 Kolombiyalı

%4 İspanyol

 70 Diğer Uluslar %27

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Okuldan bir kaç dakika uzaklıktaki Brighton’ın gözde iskelesi

Resepsiyon alanı Okul dışında sohbet eden öğrenciler
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (20/30)
IELTS Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Londra’da Staj

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Yurt
Yazlık Yurt
Öğrenci Evi

Brighton İskelesi'ndeki mağazalar, restoranlar, 
eğlence parkları ve muhteşem deniz manzarası

Giyim, mücevher ve antika mağazaları bulunan 
ve Lanes olarak anılan labirent şeklindeki 
dolambaçlı dar sokaklar

Muhteşem kraliyet bahçesine tepeden bakan 
Royal Pavilion terasında çay keyfi

Sea Life Centre'ın 50'nin üzerinde akvaryum ve 
havuzunda deniz yaşamının 150 farklı türünü 
seyretme olanağı

Sahilde geleneksel İngiliz balık ve patates 
kızartmasının tadına bakma

w
es

t s
t

m
an

ch
es

te
r 

st

edward st

king’s rd

prince albert st

brighton
pier

brighton
wheel

brighton
beach

coach
station sealife

centre

royal
pavilion

old steine 
transport hub

theatre
royal brighton museum

& art gallery

THE LANES

churchill square
shopping centre

the brighton
centre

grand
hotel

grand junction rd

EC 

200 m

approx. 2½ min walk

EC'ye olan uzaklık

brighton station
15 min walk

west pier & hove
15 min walk

brighton marina
25 min walk

london
51 min by train

�
←
→
↑

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Öğrenci salonu

Brighton sahili The Lanes sokaklarında ilginç eşya ve antika alışverişi 

Motive edici ve rahat sınıflar
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Bristol
EC Bristol, muhteşem güzellikteki bu eşsiz şehrin merkezinde bulunan 
ve huzurlu bir bölge olan Queen Meydanı’nda, gıpta edilecek derecede 
merkezi bir konumdadır. Toplamda dört kata yayılan EC Bristol, aydınlık 
geniş sınıfları ve capcanlı ortak alanları ile modern ve büyük bir okuldur.

Kapasite
272

Derslik
22

Öğrenci 
bilgisayarı

21
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 14)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Bireysel 
çalışma 

odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Öğrenci 
salonu

%11 Koreli

%10 İspanyol

%10 Türk

%10 İtalyan

%9 İsviçreli

%8 Panamalı

%6 Kolombiyalı

%6 Lübnanlı

%5 Suudi Arabistanlı

%4 Fransız

50 Diğer Uluslar %23

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Muhteşem Clifton Asma Köprüsü

Resepsiyon alanı In class
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
IELTS Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Bristol veya Londra’da Staj

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Öğrenci Evi
Stüdyo Daire
‘Twodio’ Daire

Avon Gorge üzerinde muhteşem manzaraya sahip 
Clifton Asma Köprüsü’nden geçiş

Bansky’nin memleketi olan şehirde gezinerek ilk 
ve en ünlü sokak eserlerini arayış

St. Paul Karnavalı'nda yemek, müzik ve dans 
eşliğinde Afro Karayip kültürünü deneyimlemek

Uluslararası mutfakları ve çok hoş bir atmosferi 
olan Bristol’ün Victoria dönemi ST Nicholas 
Çarşısı 

Uluslararası Bristol Balon Festivali'nde havalanan 
150 balonu izleme olanağı

at-bristol
museum

bristol old vic
theatre

watershed

cabot
tower

brandon
hill

bristol
cathedral

red lodge
museum

university of
bristol

the galleries
shopping centre

st nicolas
market

st mary redcliffe
church

arnolfini
centre

queen
square

cabot circus
shopping centre

castle 
park

baldwin stcollege green

floating harbour

EC 

400 m
approx. 5 min walk

EC'ye olan uzaklık

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

�
←
�
�
→

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Kıyı boyuncu gezinti

Aydınlık sınıflar Öğrenci salonu

Bristol’e tepeden bakan Caba Kulesi
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Manchester
Manchester’daki butik okulumuz kendine has tasarım özellikleriyle, bu 
devrimci, yenilikçi ve girişimci şehrin kalbinde yer almaktadır. Manchester 
dünya kalitesinde futbol takımlarına, canlı müzik dünyasına ve ‘Kuzey’in 
sıcakkanlı cazibesine sahiptir.

Kapasite
135

Derslik
9

Öğrenci 
bilgisayarı

18
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Bireysel 
çalışma 

odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Öğrenci 
salonu

%13 Koreli

%10 Suudi Arabistanlı

%9 Türk

%8 İsviçreli

%8 Brezilyalı

%7 İtalyan

%7 Japon

%6 Kolombiyalı

%5 İspanyol

%5 Fransız

 14 Diğer Uluslar %22

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Piccadilly Bahçelerinde güneş altında dinlenenler

Resepsiyon ve dinlenme alanı Temiz ve aydınlık okulumuz
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
IELTS Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Londra’da Staj

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Stüdyo Daire
Yazlık Yurt

 

Manchester’ın ünlülerine adanmış özel tasarım 
sınıflarımız 

Ünlü Manchester United takımının evi olan Old 
Trafford’u ziyaret

Yenilenmiş Arndale ve Trafford merkezlerinde 
geniş alışveriş imkanları

Klasik İngiliz publarında, Holts ve Hydes yerel 
biralarından içmek 

Kuzey İngiltere’nin muhteşem doğal güzellikleri: 
Lake District Göller bölgesi, Peak District dağlık 
bölgesi, Kuzey Galler ve tarihi Chester 

EC 

manchester visitor
information centre

arndale
shopping

centreroyal
exchange

theatre

pomphouse
people’s history

museum

university of 
manchester

manchester central
convention complex

piccadilly
gardens

manchester
piccadilly

station

manchester
art gallery

museum of
science & industry

town hall

central library chinatown

northern
quarter

100 m
approx. 1¼ min walk

canal st

EC'ye olan uzaklık

manchester united
football ground

10 min by train

rusholme
7 min by taxi

the printworks
15 min walk

salford quays
10 min by taxi

whitworth st

portla
nd st aytoun st

chorlton st

princess st

oxford stal
bi

on
 st

fo
unta

in
 st

bridge st

de
an

sg
at

e

liverpool rd

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Modern dekorasyon

Futbol merkezi Manchester belediye binası

Manchester-temalı butik sınıflar
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Malta
Aydınlık, modern ve yıl boyunca hareketli olan okulumuz EC Malta,  
St Julian'ın tam kalbinde; plaj, restoran, bar ve mağazalara yalnızca birkaç 
dakikalık mesafededir. Cana yakın eğitmenlerimiz ve personelimiz sizleri bu 
çok özel Akdeniz adasında ağırlamaya hazır beklemektedirler.

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Bireysel 
çalışma 

odası

Akıllı tahta

Kütüphane

Öğrenci salonu

İş salonu

Bina içinde 
kafe

Teras bahçe
Kapasite
678

Derslik
62

Öğrenci 
bilgisayarı

20
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 12)

10
Mini Grup 
maks. 
öğrenci sayısı 

6
Asgari yaş
16

İş İngilizcesi 
Mini Grup 
minimum yaş 

23
(22 Haziran- 28 
Ağustos arası 18)

%14 Rus

%12 Lübnanlı

%8 Fransız

%7 Türk

%7 Japon

%7 İtalyan

%6 Brezilyalı

%6 İsviçreli

%5 Kolombiyalı

%5 Koreli

 97 Diğer Uluslar %23

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Malta’nın tarihi başkenti Valletta

Sınıfta Resepsiyon alanı
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)
Genel İngilizce (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Mini Grup veya İş İngilizcesi Mini Grubu (20/30)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (20/30)
IELTS/TOEFL Sınavı Hazırlık  (30)
Bire Bir
Kulüp 50+ (20)
Staj

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği ve akşam yemeği
Sosyal ve kültürel programlar
Beach Club üyeliği*
Havaalanı transferi (kurs ve konaklama kaydı yapıldığı taktirde)

Konaklama
Aile Yanı Konaklama 
Yurt
Ortak/Tek Odalı Daire

EC Malta’ya özgü olan dalış kurslarıyla eğitiminizi 
birleştirmek 

Golden Bay'de göz kamaştırıcı deniz manzarası ve 
sıcacık kumsallar

Sakin Gozo adasının yemyeşil doğası ve dupduru 
suyu 

Tarihi MÖ 5000'lere dayanan Megalitik 
Tapınaklarına Taş Devri yolculuğu

Üç Şehrin tarihi saraylarına, kiliselerine, 
kalelerine ve hisarlarına ziyaret

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 Malta

From Malta by ferry

sicily 90 min ↑

*Sadece yaz ayları, Pazar günleri ve ulusal tatiller hariç

CLUB 30+ (15 Haz – 4 Eyl): 30 yaş ve üzeri, Genel, Yoğun ve Çalışma

Amaçlı İngilizce öğrencileri ekstra bir ücret alınmadan ayrıcalıklı sınıflara 

yerleştirileceklerdir.

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Okulun çok güzel çatı terası

Għajn Tuffieħa’nın masmavi denizi ve altın kumu Rahat, aydınlık sınıflar

Tarihi Valletta’da sohbet
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Cape Town
EC Cape Town, şehrin kalbinde, meşhur Long Caddesi'nin tüm eğlencesine 
yalnızca birkaç sokak uzaklıktadır. Okulumuz muhteşem tesisleriyle son 
derece samimi bir ortam sunarken; sınıfların çoğundan da büyüleyici Table 
Dağı manzarası görülür.

Kapasite
274

Derslik
22

Öğrenci 
bilgisayarı

9
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

12
Asgari yaş 
16

Öğrenci dağılımı Yaş dağılımı
Ücretsiz Wi-Fi

Bireysel 
çalışma 

odası

Kütüphane

Öğrenci salonu

Bina içinde 
kafe

Cambridge 
test centre

%19 Lübnanlı

%10 Angolalı

%7 Türk

%7 Brezilyalı

%6 İsviçreli

%6 Suudi Arabistanlı

%5 Yemenli

%4 İranlı

%3 Kolombiyalı

%2 Gabonlu

 67 Diğer Uluslar %30

Veriler; zamana, kursun türüne ve seviyeye göre farklılık göstermektedir, 2014 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

41-50

50+

Cape Town’da gün batımını izleyen öğrenciler 

Resepsiyon alanı Sınıfta
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Kurslar (Haftalık ders sayısı)

Genel İngilizce (20/30)
Çalışma Amaçlı İngilizce (30)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
İş İngilizcesi Dönem/Yıl (30)
Cambridge Sınavı Hazırlık (30)
IELTS Sınavı Hazırlık (30)
Bire Bir
Staj/Gönüllü Programı
İngilizce Artı: Safari

Kursa dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar 
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

Havaalanı transferi (kurs ve konaklama kaydı yapıldığı taktirde)

Konaklama
Aile Yanı Konaklama
Öğrenci Evi

EC Cape Town’a özgü olan 2 günlük safari turunu 
eğitiminizle birleştirme fırsatı

V&A Waterfront'un mağazaları, restoranları, 
barları, müzeleri ve doğal manzaraları

Dünyanın en yüksek bungee jumping 
köprüsünden bungee jumping yaparak ultra-
adrenalin deneyimi

En muhteşem şehir manzarası için yassı tepeli 
Table Dağına tırmanış

Macera dolu bir köpekbalığı dalış gezisinde 
köpekbalıkları ile yüz yüze karşılaşma olanağı

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

 bree
 st

buite
ngracht s

tmain
 rd

hig
h le

ve
l r

d

strand st

beach rd

EC 

600 m

approx. 7 min walk

EC'ye olan uzaklık

access park
outlet stores

14 min by car

langa township
15 min by car

ostrich ranch
26 min by car

spier wine farm
35 min by car

robben island
37 min by ferry

table mountain
50 min by car

�
�
�
→
↑
↓

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Bo-Kaap’ın rengarenk evleri

Dinleme egzersizi Beyaz kumsallarda futbol

İlgi çekici derslerde sıcakkanlı eğitmenler



60 | 

Kampüste 
New York Devlet Üniversitesi’de

Fredonia veya Oswego kampüsünde hayat tamamen akademik ve kültürel bir 
deneyimle iç içedir. İngilizceyi gerçek bir Amerikan üniversitesi yaşamı içinde, 

yüzlerce dönümlük yemyeşil ve olağanüstü alanlarda öğrenin.

EC Kampüste
Fredonia ve Oswego’da, sınıflar da dahil olmak üzere 
seçkin İngilizce eğitim alanlarımız, ayrıcalıklı çalışma 
mekanlarımız ve özel eğitim kaynaklarımız mevcuttur. 
Günün 24 saati kişisel destek vermek üzere hazır olan 
uzman ekibimiz aynı zamanda eğitiminiz ve üniversite 
deneyiminiz hakkında size rehberlik edeceklerdir.

Akademik İngilizce öğrenin
Seçkin Akademik Amaçlı İngilizce kurslarımız üniversite 
çalışmalarınız için ihtiyacınız olan tüm becerileri 
geliştirecektir. Seviyenizi yükseltecek ve aynı zamanda 
resmi sunum yapma, makale yazma, özetleme, 
akademik metinleri eleştirme ve çok daha fazlası için 
önemli akademik vasıflara erişeceksiniz.

Üniversite olanakları
Kampüsteki bir öğrenci olarak, üniversitenin tüm 
olanaklarına erişime sahip olacaksınız.  Üniversitenin 
sahip olduğu genişletilmiş kütüphane, galeriler, 
performans sanatları ve daha bir çok olanaktan 
faydalanın. Sağlıklı diyetten, tatlılara ve gece 
atıştırmalarına kadar konaklamanızın yemek 
seçeneklerinin de tadını çıkarın. 

Kulüpler ve sosyal gruplar
Hem Fredonia’da hem de Oswego’da katılabileceğiniz 
pek çok kulüp ve sosyal gruplar bulunmaktadır. 
Akademi, din, kültür, çevre, spor, toplum hizmetleri ve 
sanat gibi pek çok farklı kategorideki alanlarda sizin 
gibi düşünen kişilerle arkadaşlıklar kurun.

Tam ve yoğun bir pratik
Amerikalı ve diğer uluslardan öğrencilerle yaşayın, 
onlarla birlikte öğrenerek sosyalleşin. Fredonia veya 
Oswego’da gerçek bir öğrenci yurdunda konaklamayı 
seçebilirsiniz. Böylece dil becerilerinizin pratiğini 
artıracak ve tümüyle kampüs hayatının bir parçası 
olduğunuzu hissedeceksiniz. 

Sağlıklı yaşam
New York Devlet Üniversiteleri kampüslerinde, son 
teknoloji fitness salonlarından gerçek boyut spor 
sahalarına kadar, size sporun her dalından kusursuz 
olanaklar ve tutkulu takım seçenekleri sunulmaktadır. 
Ayrıca tüm sağlık hizmetinden faydalanabilecek ve 
herhangi bir hastalıkta veya endişe duyduğunuz bir 
konuda sağlık gözetiminde olacaksınız. 
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New York Buffalo’dan sadece bir saatten kısa mesafede bulunan Fredonia, 5400 öğrencisi ve 250 
dönümlük çok güzel kampüsüyle akademik anlamda prestijli bir deneyim sunmaktadır.

Fredonia’da Kampüste

2

1

3
4

5

6

7

8

9

10

11

RUNNING TRACK

RIN
G ROAD

CENTRAL AVENUE

1. DANIŞMA VE SAĞLIK MERKEZLERİ 
2. KİTAPEVİ VE MAĞAZALAR 
3. BİLİM MERKEZİ 
4. REED KÜTÜPHANESİ

5. KAMPÜSTE YAŞAM OFİSİ
6. HEMINGWAY HOLÜ (EC KONAKLAMA) 
7. ATLETİZM VE EĞLENCE 
8. KING KONSER SALONU 

9. MICHAEL C ROCKEFELLER SANAT MERKEZİ 
10. ÜNİVERSİTE STADYUMU 
11. MEZUNLAR EVİ VE KONFERANS MERKEZİ

Kampüsteki Rockefeller Sanat Merkezindeki yerel ve 
uluslararası pek çok sanatçı. Bu merkezin sanat galerileri, 
sahneleri ve konser salonlarının ev sahipliği yaptığı her yıl 
ortalama 170 organizasyon

Buz pisti, fitness salonu, 4 şerit parkur, tenis kortları, 
badminton ve tenis kortları, beysbol ve basketbol sahaları ve 
tam boy futbol sahası ile sunulan inanılmaz imkanlar

Uluslararası Af Örgütü, Asya Kültür Birliği, Siyah Öğrenci 
Birliği, Gurur İttifakı, Latin Birliği, Kadın Öğrenci Birliği vb. gibi 
pek çok öğrenci grupları

Amerikan kültürünü daha iyi tanıma imkanı ve Fredonia’nın 
Aile Edinme Programıyla yeni arkadaşlar edinme 

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

EC Kampüste detayları
Kapasite 45
Derslik 3
Öğrenci bilgisayarı 20
Ortalama sınıf öğrenci sayısı 12 (Maks. 15)

Minimum yaş 17
Minimum kalış süresi 4 hafta
Kurslar her Pazartesi başlar

İmkanlar
Ücretsiz Wi-Fi
Akıllı tahta
Bireysel çalışma alanı
Öğrenci salonu

Üniversite kantini
Üniversite hizmetleri
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1861’de kurulan Oswego, New York Syracuse’a sadece 45 dakika uzaklıktaki Ontario Gölü kıyısında yer 
alan 690 dönümlük kampüsünde, yaklaşık 8.000 öğrenciye pastoral bir kampüs deneyimi yaşatıyor. 

Oswego’da Kampüste

2

1

3
4

5

6

7

8

9

10

11

RUNNING TRACK

RIN
G ROAD

CENTRAL AVENUE

1. DANIŞMA VE SAĞLIK MERKEZLERİ 
2. KİTAPEVİ VE MAĞAZALAR 
3. BİLİM MERKEZİ 
4. REED KÜTÜPHANESİ

5. KAMPÜSTE YAŞAM OFİSİ
6. HEMINGWAY HOLÜ (EC KONAKLAMA) 
7. ATLETİZM VE EĞLENCE 
8. KING KONSER SALONU 

9. MICHAEL C ROCKEFELLER SANAT MERKEZİ 
10. ÜNİVERSİTE STADYUMU 
11. MEZUNLAR EVİ VE KONFERANS MERKEZİ

Akademik, medya, spor kulüpleri, dini, kültürel, özel ilgi, sanat 
ve toplum hizmetleri dahil, farklı kategorilerde 150’den fazla 
öğrenci birliği 

Oswego’nun pek çok destek hizmeti, sağlık, sağlıklı yaşam ve 
fitness teşvik faaliyetleri ve programları

Yurt yemek salonları, restoranlar ve büfeler dahil kampüste 
lezzetli yiyecek alternatifleri

Romney Field House; atletizm, lakroz, beysbol, softbol, tenis, 
golf, çim hokeyi ve futbol takımları için modern ve kapalı spor 
tesisi

Yapmadan/Görmeden 
dönmeyin:

Kurslar 

Genel İngilizce
Yoğun İngilizce
Akademik Amaçlı İngilizce
GRE Hazırlık
Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Konaklama 

Üniversite YurduKurslar dahil
Ders kitabı
İngilizce aktivite ve çalışmalar
Karşılama etkinliği
Sosyal ve kültürel programlar

1

3
4

7

5
6 8

9

2

1. VILLAGE TOWNHOUSE
2. GLIMMERGLASS FİTNESS MERKEZİ 
3. PATHFINDER YEMEK SALONU 
4. PENFİELD KÜTÜPHANESİ

5. COOPER YEMEK SALONU / FİTNESS MERKEZİ 
6. MARANO KAMPÜS MERKEZİ 
7. MARY WALKER SAĞLIK MERKEZİ 

8. SHINEMAN BİLİM, MÜHENDİSLİK VE  
    İNOVASYON MERKEZİ 
9. LAKESIDE YEMEK SALONU 

lake ontario

glimmerglass
lagoon

southwest
athletic

fields

rudolph rd. rudolph rd.

washington blvd.

sh
el

do
n 

av
e.

gre
gory

 st
.

draper
 st

.

bayl
is 

st.

fr
anklin

 ave.

iroquois trail

west end ave.

sw
ee

t r
d.

route 104
new street

main entrance
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Deneyim ve Hayat
İçin İngilizce

Uluslararası arkadaşlar edinip hayatın sayısız 
alanında kullanabileceğiniz dil becerilerinizi 
geliştirirken, muhteşem varış noktalarımızdan 
birini keşfedecek ve yepyeni bir kültürle iç içe 
yaşayacaksınız. 

Diğer seçenekler 

Eğitim ve Sınavlar
İçin İngilizce

İngilizce öğrenip bunu uluslararası kabul 
görmüş bir yeterlilik sınavıyla belgeleyerek 
dünyanın en profesyonel ve prestijli eğitim 
kurumlarının kapısını aralayın.

Kariyer ve Başarı
İçin İngilizce

Hangi alanda kariyer yapmak isterseniz 
isteyin, başarı için öncelikle CV’nize güçlü 
bir katkıyı ve İngilizce dil becerisi kazanın. 
Uluslararası arenada parlamaya hazır olun! 

Kursunuzu 
seçin

Eğitim için amacınız ne olursa olsun, kusursuz kurslarımızdan biri size göre. 
Hedeflerinize ulaşmada size destek olacağız.

Genel, Yarı-Yoğun ve Yoğun İngilizce  66
Mini Grup 66

Akademik Dönem/Yıl  68
Akademik Amaçlı İngilizce  70 
Üniversiteye Kabul Hizmetleri 71
Sınav Hazırlık  72

İş İngilizcesi Dönem/Yıl   74
Çalışma Amaçlı İngilizce 76
İş İngilizcesi Mini Grup 77
İş Deneyimi Programları  78

Fransızca Kursu  79
Her Yaş İçin İngilizce  80
Başarıya Giden Yol  82
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Genel, Yarı-Yoğun
& Yoğun İngilizce

İngilizcenin dört farklı alanında, akıcılık ve özgüvene sahip olmanız 
için izleyeceğiniz yol: okuma, yazma, konuşma ve dinleme.

Komple İngilizce eğitimi
Bu kurs İngilizcenin her alanında size dört 
dörtlük bir anlayış kazandırır ve kusursuz 
telaffuzun sırlarını öğretir. Bu ilgi çekici ve merak 
uyandıran dersler aracılığıyla günlük konuşma, 
yazma, okuma ve dinleme becerilerinizi fazlasıyla 
geliştireceksiniz. 

Yaratıcı ve ilham verici sınıflar
Eğitmenlerimiz oldukça nitelikli ve deneyimlidirler; 
konu ders hazırlama olduğunda neyin işe 
yaradığını gayet iyi bilirler. Zayıf yönlerinize 
odaklanmanızı sağlarken güçlü yönlerinizi de 
ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış olan 
dersler dinamik ve motive edicidir. 

Eğitmenlerimiz rahat ve samimi bir sınıf ortamı 
oluştururlar ve bizimle geçirdiğiniz süre boyunca 
sürekli destek, geri bildirim ve ilgi göstermek 
konusunda eğitilmişlerdir. Eğitmenlerinizin 
verdiği destek ve cesaret, sizi dilde akıcılık 
konusunda ileriye götürürken özgüveninizin de 
gelişmesini sağlar.

Yoğunluğunu siz seçin
Esnekliğimiz, eğitiminizi istediğiniz yoğunlukta 
seçmeniz demektir. Dilde akıcılığa kavuşmak 
için rotanızı Gelişim Planlayıcımız ile belirleyin. 

Genel İngilizce öğrencileri haftada 20 ders 
görürler. Yarı-Yoğun İngilizce öğrencileri bu temel 
dersler dışında haftada, seçtikleri derslerden 
oluşan ekstra 4 ders daha alırlar. Yoğun İngilizce 
öğrencileri ise 20 temel derse ek olarak haftada 
10 seçmeli ders daha alır.

"Düşünme sürenizi" geliştirin
Becerileriniz ve özgüveniniz gelişip arttıkça, 
İngilizce dinleme, anlama, hızlı ve etkili cevap 
verme yetenekleriniz de artış gösterecektir. 
Seçtiğiniz merkezlerimizin birinde İngilizcenizi 
sınıf dışı faaliyetlere taşıyarak, arkadaşlarınız 
ve yerel halkla günlük konuşmalardanızdaki 
"düşünme süreniz" ile bu gelişimin farkına 
varacaksınız!

Mini Grup
Malta’da daha ufak boyutlu sınıfları ve 
eğitmenle daha sık etkileşimi tercih eden 
öğrenciler Mini Grup programını seçebilirler. 
Bu daha samimi grup size daha fazla bireysel 
cesaret ve geri bildirim sağlarken, siz de 
eğitmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızdan daha 
fazla yardım alırsınız.

ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU 
KURSU SEÇİN:
T Herhangi bir seviyedeyseniz
T  İngilizcenin her alanında seviyenizi 

ilerletmek ve özgüven kazanmak 
istiyorsanız

T  Günlük durum ve ortamlardaki dil 
akıcılığınızı geliştirmek istiyorsanız

 

Uygunluk
 
Seviye 
Başlangıç 
Süre
 
Haftalık ders sayısı
Haftalık ders saati 

Genel 

Tüm okullar

Tüm seviyeler
Her Pazartesi
Minimum 1 hafta
(Min. 4 hafta Kampüste)

20
15

Yarı-Yoğun

ABD ve Kanada okulları
(EC Kampüste hariç)

Tüm seviyeler
Her Pazartesi
Minimum 1 hafta

24 
18

Yoğun

Tüm okullar

Tüm seviyeler
Her Pazartesi
Minimum 1 hafta

30
22.5

Mini Grup

Malta

Tüm seviyeler
Her Pazartesi
1-4 hafta

20 veya 30
15 veya 22.5
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Karşılaştırmalı Kültür ve 
İletişim Farklı kültürlere ve 
iletişimin bu kültürler arasında nasıl 
çeşitlendiğine dair farkındalığınızı ve 
anlayışınızı geliştirin.

Uygulamadaki Akademik 
Teknikler Ödev yazma, not tutma 
ve sunum hazırlama gibi gerçek 
anlamda ihtiyacınız olan becerileri 
geliştirmeye odaklanın.

Müziğin Dili Farklı tür, kültür ve 
çağlara ait müzikleri keşfedin ve 
bunu tartışmak için gerekli olan dili 
öğrenin.

Konuşun Özgüveninizi artırın, 
konuşma becerisi için pratik yapın 
ve dildeki akıcılığınızı geliştirin.

Temel Yazma Becerileri 
İngilizce yazma becerinizi 
zenginleştirin ve özgüveninizi artırın.

Küresel Vatandaşlık 
Çevre, kültürel çeşitlilik, eşitlik, 
sanayileşme ve küreselleşme ile ilgili 
sorunları tartışmak için ihtiyacınız 
olan özel İngilizceyi öğrenin.

Yarı-Yoğun veya Yoğun İngilizce eğitimini tercih 
ettiğiniz taktirde Seçmeli Derslerle kursunuzu 
kendinize göre şekillendirebileceksiniz.

Sizinle alakalı ve sizin ilgi alanınız olan bu seanslar sizi daha da motive 
ederek dil becerilerinizin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Belirli 
konularda, gerçek durumlarda kullanacağınız bir dile sahip olun ve 
daha istekli ve özgüvenli bir şekilde İngilizce konuşma yeteneği kazanın. 

Film Çalışmaları Filmler 
izleyerek, analiz ederek ve farklı 
türdeki filmlere ilişkin fikirlerinizi 
nasıl ifade edeceğinizi öğrenerek 
önemli beceriler geliştirin.

Temel İhtiyaçlar İngilizcesi 
/ İngilizce Yaşamak Pratik bir 
İngilizce anlayışı geliştirin ve bu 
yeni öğrenilen dili farklı günlük 
durumlarda kullanın.

Medya Çalışmaları Çeşitli 
haber yayın organları üzerine 
çalışarak ve gerçeği, düşünceleri 
ve içerdiği anlamı tespit ederek, 
analitik becerilerinizi geliştirin.

Şimdi Yazın Farklı okuyucular için 
uygun dil ve stili kullanarak yazma 
becerilerinizi geliştirin.

Kelimelerin Dünyası Dünya 
meseleleri ve küresel coğrafya 
hakkında bilgi edinmek ve 
tartışmak için ilham kazanın ve 
kelime dağarcığınızı zenginleştirin.

Gerçek Durumlarda Dil 
Bilgisi İlgi ve uygunluğa 
odaklanarak İngilizcenin dil 
yapısına daha yakından bakın.

Eğitiminizi Seçmeli Derslerle 
özelleştirin

Başlangıç        Temel        Alt-Orta                  Orta                       Üst Orta             İleri

Küresel Vatandaşlık
Karşılaştırmalı Kültür ve İletişim
Uygulamadaki Akademik Teknikler
Müziğin Dili
Medya Çalışmaları
Temel Yazma Becerileri
Film Çalışmaları
Konuşun
Şimdi Yazın 
Kelimelerin Dünyası
Temel İhtiyaçlar İngilizcesi 
İngilizce Yaşamak
Gerçek Durumlarda Dil Bilgisi
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Akademik 
Dönem/Yıl

Yurt dışında yaşamak ve İngilizce öğrenmek kesinlikle sıra dışı bir deneyimdir. 
Bizimle dilde akıcılık kazanın, potansiyelinizin üzerine çıkın ve dünyanın her 

yerinden gelen çok çeşitli insanlarla uzun ömürlü arkadaşlıklar kurun.

Yeterlik kazanın 
Uluslararası tanınan bir sınava hazırlanma ve 
sınava girme fırsatına sahip olacaksınız:

Cambridge İşverenler, üniversiteler ve kolejler 
tarafından tüm dünyada tanınmaktadır.
IELTS Dünyada pek çok üniversite tarafından 
talep edilmektedir.
TOEFL 8,000’i aşkın akademik ve profesyonel 
kurumlar tarafından tanınmaktadır.
TOEIC 120 ülkede 10,000 den fazla şirket, devlet 
kurumları ve İngilizce dil programları tarafından 
kullanılmaktadır.

Kurs bitiminde Yoğun İngilizce öğrencileri aynı 
zamanda EC Diploması ile ödüllendirilir, Genel ve 
Yarı-Yoğun kurs öğrencileri Merit EC sertifikası alırlar.  
 

Diğer faydalar 
• Ücretsiz Akademik Çalışmalar 
•  Her seviye için kapsamlı yeterlik tanımlayıcı 
•  Katılım ve motivasyon için rehberlik 
•  Tam donanımlı kütüphane
•   Çoğu ekstra ücret gerektirmeyen, yoğun 

sosyal faaliyet ve boş zaman aktiviteleri 
•  Düzenli ev ödevleri
•   Eğitimin seyrinde gitmesini sağlayan ilerleme 

ve seviye testleri

  Yoğun kurs öğrencilerinin faydalanacağı diğer 
alanlar:

•  Kursa entegre bir program olan Bağımsız 
Araştırma Becerileri  

•  Okuma Kulübü

İngilizce seviyenizi 
belirlemek üzere yapılacak 

yerleştirme testine girin

Kişisel Dil 
Dosyanızı alın

Kurs boyunca sürekli 
izlenme, rehberlik ve 

geri bildirim alın

Akıcılığa giden yolda 
ilerledikçe eğitiminizin 

yolunda gittiğinden emin olun 

Eğitmenleriniz, 
personel ve sınıf 

arkadaşlarınızla tanışın

Kursunuza başlayın ve 
İngilizcenin 4 temel 
becerisini geliştirin 

Dersler, ödevler ve testler 
aracılığıyla sürekli olarak 

değerlendirilin 

Yolculuğunuz 
başlasın

Üç seviye destek
Eğitiminiz boyunca güçlü bir destek ağından 
yararlanacaksınız. Bunlara;

Sınıftaki çalışmalarınıza yönelik 
eğitmeninizden alacağınız kişisel geri 
bildirimler ve öneriler

Kişisel rehberinizle yapacağınız birebir 
görüşmeler

Kendini akademik ihtiyaçlarınıza adamış 
Akademik Dönem/Yıl koordinatörünüzden 
alacağınız hizmet dahildir.
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ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU 
KURSU SEÇİN:
T  İngilizce konuşulan bir ülkede uzun süreli 

yaşama ve okuma hayali kuruyorsanız 
T  İngilizcenin 4 alanında aktif bir anlayış 

kazanmak istiyorsanız 
T  Belli bir seviyeye eriştikten sonra bir diğer 

sınav hazırlık veya İş İngilizcesi Dönem/Yıl 
programına geçiş yapmak istiyorsanız

 

Uygunluk 

Seviye 
Başlangıç 
Süre 
Ders per  hafta
Haftalık ders sayısı 

Genel 

Tüm okullar
(ABD hariç)

Bütün seviyeler
Her Pazartesi
24 hafta
20
15

Yarı-Yoğun

ABD ve Kanada okulları    
(EC Kampüste hariç)

Bütün seviyeler
Her Pazartesi
24 hafta
24
18

Yoğun

Tüm okullar
(EC Kampüste hariç)

Bütün seviyeler
Her Pazartesi
24 hafta
30
22.5

Kültür ve İletişim Farklı 
kültürlere ve iletişimin bu kültürler 
arasında nasıl çeşitlendiğine dair 
farkındalığınızı ve anlayışınızı 
geliştirin.

Uygulamadaki Akademik 
Teknikler Ödev yazma, not 
tutma ve sunum hazırlama gibi 
gerçek anlamda ihtiyacınız olan 
becerileri geliştirmeye odaklanın.

Küresel Vatandaşlık Çevre, 
kültürel çeşitlilik, eşitlik, sanayileşme 
ve küreselleşme ile ilgili sorunları 
tartışmak için ihtiyacınız olan özel 
İngilizceyi öğrenin.

Müziğin Dili Farklı tür, kültür 
ve çağlara ait müzikleri keşfedin 
ve bunu tartışmak için gerekli 
olan dili öğrenin.

Konuşun Özgüveninizi artırın, 
konuşma becerinizi pratik edin 
ve dildeki akıcılığınızı geliştirin.

Şimdi Yazın Farklı okuyucular 
için uygun dil ve stili kullanarak 
yazma becerilerinizi geliştirin.

Eğitiminizi kendinize göre uyarlayın

Yarı-yoğun ve yoğun kurs öğrencileri seçmeli derslerden seçim yaparak kurslarını kendilerine göre şekillendirebilirler.

Kelimelerin Dünyası Dünya 
meseleleri ve küresel coğrafya 
hakkında öğrenmek ve tartışmak 
için ilham ve kelime dağarcığı 
kazanın.

Temel İhtiyaçlar İngilizcesi
Pratik bir İngilizce anlayışı 
geliştirin ve dilinizi aktif olarak 
kullanmaya başlayın.

Temel Yazma Becerileri
İngilizce yazma yeteneğinizi 
pratik yaparak geliştirin ve bu kilit 
konuda özgüven edinin.

Medya Çalışmaları Çeşitli 
haber ve yayın organları üzerine 
çalışarak, gerçek olanı, düşünce 
ve olay içeriğini tespit ederek 
analitik becerilerinizi geliştirin.

Film Çalışmaları Filmleri 
analiz ederek ve farklı türdeki 
filmlere ilişkin fikirlerinizi dile 
getirerek eleştirisel yeteneğinizi 
artırın.

Gerçek Durumlarda Dil 
Bilgisi İngilizcenin dil yapısını 
inceleyerek daha iyi bir pratik 
anlayışa sahip olun.

KİŞİSEL DİL DOSYASI 

EC tarafından geliştirilen bu eşsiz eğitim aracı, akıcı bir 
İngilizceye giden yolculuğunuzda size eşlik edecektir. 
Bu dosya, yabancı dil gelişiminizi en üst seviyeye 
çıkarmak için size şu alanlarda destek olacaktır:

• öğrenme stilinizden emin olmak
•  öğrenme için gereksinimlerizi belirlemek
•  ilerlemenizi değerlendirmek
•  güçlü ve zayıf yönlerinizi ortaya koymak
•  gelişim için stratejiler sunmak 
•  deneyimlerinizi ve başarılarızı kaydetmek



70 | 

Akademik 
Amaçlı İngilizce

Seçmiş olduğunuz üniversiteye girişinizi güven içinde ve yeterlik kazanmış 
olarak garantilemek için dilbilimsel, akademik ve kültürel becerilerinizi 

geliştirin. Yalnızca kampüs okullarımızda mevcuttur.

Akademik İngilizce
Bizimle İngilizcenin her alanında kendinizi 
geliştirecek ve üniversite hayatına tam anlamıyla 
hazırlanacaksınız; ayrıca size sunum yapma, 
deneme, makale ve özet yazma, akademik 
yazıları eleştirme ve daha pek çok konuda eğitim 
vereceğiz.

Ciddi bir ortam
Sınıflarımız sizi üniversiteye en iyi şekilde 
hazırlamak üzere, üniversiteden beklediğiniz 
sınıf ortamlarını yansıtacak şekildedir. Tamamen 
uluslararası öğrencilere odaklanmış bir okulda 
destek, ilgi ve alaka görürken üniversite 
standartları ve metodlarıyla eğitim göreceksiniz.

Kültürel çalışmalar
Üniversitede daha etkin olabilmeniz için size 
ihtiyacınız olan deyimsel dil becerileri ve önemli 
kültürel konular hakkında da eğitim vereceğiz. 

Hedef alınan dersler
Derslerimiz, motivasyonunuzu sürekli yüksek 
tutabilmek için interaktif, ilgi çekici ve öğrenci 
odaklıdır. Müfredatımız gelecekteki üniversite 
eğitiminizde karşılaşacağınız kurs, ödev ve 
akademik durumlara size alıştırmak üzere 
geliştirilmiştir. 

GRE hazırlık seçmeli dersi
Eğer EC iş birliğinde olan üniversiteler 
dışında bir üniversitede okumak isterseniz 
GRE (Graduate Record Examinations) 
yeterlik belgesine ihtiyacınız olabilir.  Bu sınav 
için gereken sayısal muhakeme, eleştirel 
düşünme ve analitik yazma becerilerinizi 
bizimle geliştirin.

ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU 
KURSU SEÇİN: 

T  ABD’deki bir üniversitede başarılı olmak için 
gerekli beceriyi, anlayış ve pratiği kazanmak 
istiyorsanız 

T  İşini ciddiye alan öğrencilerle akademik 
odaklı bir ortamda eğitim görmek istiyorsanız 

T  ABD’de göreceğiniz eğitimi daha ileriye 
taşıma şansını artırmak istiyorsanız

*Ayrıca Fredonia/Oswego üniversitelerde eş zamanlı olarak kayıtlı olanlar için seçmeli bir derstir

KİŞİSEL DİL DOSYASI 
Bu ayrıcalıklı eğitim aracı EC tarafından özel olarak geliştirilmiştir ve eğitiminiz boyunca size 
yol arkadaşı olacaktır. Güçlü ve zayıf yanlarınızı analiz ederek, size gelişim ve değerlendirme 
stratejileri sunarak bireysel dil gelişiminizi en üst düzeye taşıyacaktır. 

 

Uygunluk 
Seviye 
Başlangıç 
Süre 
Haftalık ders sayısı
Haftalık ders saati 

Fredonia ve Oswego* ile EC Kampüste
Tüm seviyeler
Ayın her ikinci Pazartesi
Minimum 4 hafta
30
22.5
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Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri

Üst düzey bir ABD veya Kanada üniversitesine kabul hakkı kazanın. 
İngilizce kursumuza kaydolmanızdan, üniversite seçiminize kadar bu 

yolun her adımında sizlere tavsiyelerde bulunacak, ayrıca başvurunuzu 
ön plana çıkacak şekilde hazırlayacağız.

 

Uygunluk 
Dahil 

Tüm ABD ve Kanada okullarında mevcuttur.
Kapsamlı bir üniversite ve yüksekokul danışmanlık hizmeti, üniversite rehberliği, başvuru destek 
ve değerlendirmesi, başvuru için kurye ücretleri, koşullu kabul mektubu ve giriş şartları yerine 
getirildiği taktirde iş birliğindeki bir üniversiteye giriş garantisi. 

İş Ortaklarımız
Özenle seçilmiş pek çok üniversite ve yüksekokul ile işbirliği içindeyiz. Bizimle birlikte bu okullardan birine başvurduğunuz taktirde şartlı kabul ve TOEFL/
IELTS sınavlarından muafiyet avantajlarından yararlanabilirsiniz. 

Washington Seattle Central Community College, Green River Community College l Montana Montana State University l Mississippi The University of Mississippi l Rhode Island University of 

Rhode Island, New England Institute of Technology l New York Berkeley College, The Art Institute of New York City, Fredonia, Oswego l California De Anza College, Foothill College, MiraCosta 

Community College, Santa Monica College, San Francisco State University, National University, UCSC Extension – Silicon Valley, California International Business University, San José City 

College, Alliant International University School of Management, Golf Academy of America, The Art Institute of California (Los Angeles, San Francisco, Silicon Valley, San Diego, Hollywood) 

l Arizona Northern Arizona University l Texas Texas Wesleyan University l Florida Miami International University of Art & Design l Massachusetts Bunker Hill Community College, 

Massachusetts College of Art and Design, University of Massachusetts (Boston), Lasell College, Wentworth Institute of Technology, Boston Architectural College, Bay State College, Simmons 

College, New England Institute of Art l British Columbia Royal Roads University, Sprott-Shaw College, The Art Institute of Vancouver, Douglas College, Fairleigh Dickinson University, Thomson 

Rivers University, Acsenda School of Management l Ontario Centennial College, George Brown College, Georgian College, Londra School of Business & Finance, Niagara College, Seneca 

College, Sheridan College, RCC Institute of Technology, Conestoga College, University of Guelph, Lakehead University, Confederation College l Québec Herzing College l Nova Scotia Mount 

Saint Vincent University

Bir EC okulu seçin
Amerika ve Kanada’daki havadar, tam donanımlı 
ve dünyanın en popüler şehirlerin merkezlerinde 
bulunan 12 okulumuzdan birini seçin. Buna 
New York Devlet Üniversitesindeki Fredonia ve 
Oswego da dahildir.
 
Üniversiteye Kabul Hizmetlerini ekleyin
Bu hizmeti seçtiğiniz kursa ekleyin, böylece 
daha okulunuza varmadan bir Kuzey Amerika 
üniversitesine katılım sürecini başlatın. Eğer 
Akademik Dönem/Yıl kursunu seçerseniz bu 
servisten ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz. 

Kişisel rehberlik ve destek alın
Alanında uzman danışmanlarımız size en uygun 
eğitim kurumunu seçmeye yardım edecek; 
bölüm, ana dal, dersleri keşfetme, konaklama 
detayları, finansal yardım başvuruları ve tüm 
belgelerin doğru biçimde hazırlanması gibi 
konularda size destek olacaktır.  

Bir üniversite veya yüksekokul seçin
İş birliği içinde olduğumuz üniversiteler 
aynı zamanda EC öğrencilerine TOEFL/
IELTS muafiyet anlaşması, ve koşullu kabul 
avantajları sunmaktadır. Bu sizin daha kursunuza 
başlamadan önce üniversitede bir yer edinmeniz 
ve kurs sonunda da resmi olarak sınava 
girmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

Seviyenizi yükseltin ve hazırlanın
Bırakın İngilizcenizi seçtiğiniz üniversitenin 
talep ettiği seviyeye getirelim. Aynı zamanda 
Akademik Amaçlı İngilizce kursunu veya 
Uygulamada Akademik Teknikler seçmeli 
dersini seçin, üniversite hayatına özel akademik, 
dilbilimsel ve kültürel becerilerinizi geliştirin. 

Hayallerinizin farkına varın
EC deneyimi sonunda, seçtiğiniz üniversiteye 
giriş hakkı kazanmış, İngilizce dil seviyenizi 
yükseltmiş, ihtiyacınız olan desteği, danışmanlığı 
ve başarı için belirli akademik ve kültürel eğitimi 
almış olacaksınız

EC’YE KAYIT OLUN UZMAN DANIŞMANLIK ALIN BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLUN1 2 3
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Sınav Hazırlık
Sınav Hazırlık kurslarımızdan birini ya da ayrıcalıklı Higher 

Score® tekniğimizi seçin, tercih ettiğiniz sınava tümüyle 
hazırlanmış ve başaracağınızdan emin olarak girin. 

Klasik Sınav Hazırlık kursları
Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC ve GRE sınavları için olan bu kapsamlı 
hazırlık kursları, İngilizce seviyenizi yükselterek size bu sınavları geçmeniz 
için gereken belirli bilgi ve becerileri kazandıracaktır.

Sınav sonuçlarınız İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme 
becerilerinizdeki belirgin gelişmeyi yansıtacaktır. Sürekli yapacağınız pratik, 
belirli ödevler ve deneme sınavları ile gireceğiniz sınava aşina olacak 
sorulara etkin biçimde nasıl yanıtlar vereceğinizi öğreneceksiniz. 

Higher Score® IELTS, TOEFL veya TOEIC
Bu yoğun kurs salt sınav tekniğini içerir. İngilizce dil becerilerine 
güvenenler için olan Higher Score® tümüyle sınav stratejilerine odaklanır. 
Bu program size sınavı geçmeniz için ihtiyacınız olan eğitimi verecektir. 

Çalışmalarınızı piyasadaki en iyi ders kitapları ile yürütürüz. Tüm 
Higher Score® uzman eğitmenleri bu belirli sınavlar üzerine özel olarak 
eğitilmişlerdir.

ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU 
KURSU SEÇİN:
T  İngilizce becerileriniz konusunda 

kendinizden eminseniz 
T  sınavın gerektirdiklerini mümkün olan en iyi 

sonucu almak için öğrenmek istiyorsanız
T  uluslararası tanınmış bir yeterlik sertifikası 

edinmek istiyorsanız 

ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU 
KURSU SEÇİN:
T İngilizce seviyenizi yükseltmek istiyorsanız
T  temel İngilizce eğitimi ve belirli bir sınav 

hazırlık programı kombinasyonunu talep 
ediyorsanız 

T  uluslararası tanınmış bir yeterlik sertifikası 
edinmek istiyorsanız 
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Sınavınızı seçin
Cambridge Bu sınavlar işverenler ve dünyanın 
her yerindeki üniversite ve kolejler tarafından 
tanınır; sonuçları ömür boyu geçerlidir.

FCE (First Certificate in English) Sözlü 
ve yazılı İngilizceyi kendinizden emin bir şekilde 
geniş kapsamlı olarak kullanabiliyorsanız bu 
sınav sizin için uygundur.

CAE (Certificate in Advanced English)
Bu sınav İngilizceyi daha çok profesyonel ve 
akademik alanda kullanmayı hedef alanlara 
özeldir.

CPE (Certificate of Proficiency in 
English) İngilizce konuşulan her alanda etkin 
bir performans gösteren öğrencilere yöneliktir.

IELTS (International English Language 
Testing System) Bir IELTS yeterliği en çok 
İngiltere, Kanada, Avustralya, Malta, Güney Afrika 
ve bazı ABD üniversiteleri tarafından talep edilir. 
Ayrıca sıklıkla profesyonel işbirlikçiler tarafından 
veya Kanada ve Avusturya’ya göçmenlik talep 
edenlerde aranır.

TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) Bu itibarlı İngilizce sınavı İngilizceyi 
kullanma yeterliğinizi üniversite seviyesinde 
ölçer ve 130'u aşkın ülkede, pek çoğu Kuzey 
Amerika olmak üzere, 8.000'in üzerinde kurum 
tarafından tanınır.

TOEFL’ın Londra’da sadece seçmeli bir ders olduğunu ve 
haftada 20 saatlik bir kurs ile birleştirileceğinizi lütfen 
unutmayın. 

TOEIC (Test of English for International 
Communication) 120 ülkede 10,000 den 
fazla şirket, devlet kurumları ve İngilizce dil 
programları tarafından kullanılmaktadır. 

TOEIC’in Londra’da sadece seçmeli bir ders olduğunu ve 
haftada 20 saatlik bir kurs ile birleştirileceğinizi lütfen 
unutmayın. 

GRE (Graduate Record Examinations)
GRE sınavı sözel ve sayısal akıl yürütme, analitik 
yazma ve eleştirel düşünme becerilerini ölçer.  
ABD’deki pek çok okulda yüksek lisans için 
gereklidir.

GRE’nin seçmeli bir ders  olduğunu ve Yoğun 
İngilizce veya Akademik Amaçlı İngilizce kurslarıyla 
alınabileceğini lütfen unutmayınız. 

Uygunluk FCE CAE CPE IELTS TOEFL TOEIC Higher Score 
IELTS

Higher Score 
TOEFL

Higher Score 
TOEIC GRE

Boston 30 30 - 24, 30 24, 30 - - - - -

New York 30 30 30 - 30 - - - - -

Washington - - - - 24, 30 - - - - -

San Francisco 30 30 - - - - - - - -

San Diego 30 30 30 - 30 - - - - -

Los Angeles 30 30 - - 30 - - - - -

Miami 30 30 30 - - - - - - -

Fredonia - - - - - - - - - 10

Oswego - - - - - - - - - 10

Montreal - - - - - - 20 - - -

Toronto 30 30 - - - - 20, 24, 30 20, 24, 30 20, 24, 30 -

Vancouver 30 30 30 - - - 20 20 20 -

Londra 20, 30 20, 30 20, 30 30 30 10 - - - -

Covent Garden - - - - - - - - - -

Oxford 20, 30 20, 30 - 30 - - - - - -

Cambridge 20, 30 20, 30 20, 30 30 - - - - - -

Brighton 20, 30 20, 30 - 30 - - - - - -

Bristol 30 30 - 30 - - - - - -

Manchester 30 30 - 30 - - - - - -

Malta 20, 30 20, 30 20, 30 30 30 - - - - -

Cape Town 30 30 30 30 - - - - - -

FCE

CAE
CPE
IELTS
TOEFL

TOEIC
Higher Score® IELTS
Higher Score® TOEFL
Higher Score® TOEIC
GRE

Orta, Yüksek Orta için 8 haftalık kurs
ve Orta Üstü için 4 haftalık kurs 
Orta Üstü ve İleri seviye için 4 haftalık kurs
İleri
Orta
Orta Üstü

Orta
Orta
Orta
Orta
Orta Üstü

Minimum seviye Başlama tarihleri
Kurslar her pazartesi başlar (FCE, 
CAE, CPE, GRE hariç; bu tarihler için 
fiyat listesine bakınız)

(Haftalık ders sayısı)
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İş İngilizcesi 
Dönem/Yıl 

Çalışma, iş ve ticaret dünyasında rekabet üstünlüğü kazanın.
Bu yoğun kurs İngilizce seviyenizi artırır ve başarı için ihtiyacınız 

olan dili, becerileri ve kültürel anlayışı geliştirir.

Kendini tanıtma
Kendinize, görevinize ve 
şirketinize ilişkin bilgi alışverişinde 
bulunma

Seyahat ve toplantılar
Rezervasyon, sorgulama yapma, 
sipariş verme ve organizasyonlar 
ve konferanslar için yer ayırtma 

Telefon görüşmeleri
Telefonda bilgi alışverişi, mesaj 
not alma ve yaygın kısaltma ve 
akronimler 

Alım satım
Fiyat ve oranları anlama, 
sözleşmeler üzerine müzakere 
ve anlaşmalar yapma, teklifler 
sunma

Ürün ve hizmetler
Reklamcılık ve markalaşma 
konularında tartışma, tedarik, 
dağıtım ve tedarikçi mukayesesi 
yapma

Sonuçlar ve başarılar
Şirket geçmişini, performans 
sonuçlarını, eğilimleri ve 
değişiklikleri anlatarak açıklama

Uluslararası iş alanında akıcılık kazanın

Haftada 30 ders saatinin 20’sinde temel İngilizcenizi geliştirip diğer 10 derste ise kurumsal bağlamda akıcı ve etkili iletişim becerisi geliştirin.  
Eğitimin içereceği konular:

Mesleki liderlik
Toplantıları planlama, 
önerilerde bulunma ve kararları 
gerekçelendirme

Profesyonel ilişkiler
Davetlerle ilgilenme, yabancı 
ziyaretçileri karşılama, ilgi alanları 
ve boş zaman aktiviteleri üzerine 
konuşma

Sağlık ve güvenlik
Şirket sağlık ve güvenlik politikası 
yönerge ve bildirimlerini anlama, 
bu konuda iletişimde bulunma, 
açıklamalar ve uyarılar

Genel mesleki konular
Yönetim, halkla ilişkiler, kurumsal 
sosyal sorumluluk, insan 
kaynakları, konferanslar, şirket 
bütçeleri, sponsorluk ve IT

Şirket yapıları, sistemleri 
ve süreçleri
Şirket tesisleri, üretim, sipariş ve 
teslim sistemleri hakkında bilgi 
alışverişinde bulunma 

İngilizce seviyenizi 
belirlemek üzere yapılacak 

yerleştirme testine girin

Kişisel Dil 
Dosyanızı alın

Kurs boyunca sürekli 
izlenme, rehberlik ve 

geri bildirim alın

Akıcılığa giden yolda 
ilerledikçe eğitiminizin 

yolunda gittiğinden emin olun 

Eğitmenleriniz, 
personel ve sınıf 

arkadaşlarınızla tanışın

Kursunuza başlayın ve 
İngilizcenin 4 temel 
becerisini geliştirin 

Dersler, ödevler ve testler 
aracılığıyla sürekli olarak 

değerlendirilin 

Yolculuğunuz 
başlasın
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ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU 
KURSU SEÇİN:
T             İngilizce konuşulan iş ortamında başarılı 

olmak için dilinizi geliştirmek istiyorsanız 
T  Uluslararası kabul görmüş bir İş İngilizcesi 

sertifikası edinmek istiyorsanız
T  CV’nizi ve uluslararası kariyer olanaklarınızı 

geliştirmek istiyorsanız 

 

Uygunluk 

Seviye 
Başlangıç 
Süre 
Haftalık ders sayısı
Haftalık ders saati 

Tüm okullar
(Montreal, Covent Garden 30+ ve EC Kampüste hariç)

Düşük Orta’dan İleri’ye
Her Pazartesi
24 hafta
30 (20 Genel İngilizce + 10 İş İngilizcesi)
22.5

KİŞİSEL DİL DOSYASI 

Bu ayrıcalıklı eğitim aracı EC tarafından özel olarak 
geliştirilmiştir ve eğitiminiz boyunca size yol 
arkadaşı olacaktır. Bu dosya, yabancı dil gelişiminizi 
en üst seviyeye çıkarmak için size şu alanlarda 
destek olacaktır:

• öğrenme stilinizden emin olmak
•  öğrenme için gereksinimlerinizi belirlemek 
•  ilerlemenizi değerlendirmek
•  güçlü ve zayıf yönlerinizi ortaya koymak
•  gelişim için stratejiler sunmak 
•  deneyimlerinizi ve başarılarızı kaydetmek

Diğer avantajlar 
• Ücretsiz Akademik Seminerler 
•  Her seviye için Yetkinlik Tanımlayıcı
•  Katılım ve motivasyon için Rehberlik 
•  Tam donanımlı kütüphane 
•  Çoğu ücretsiz, yoğun aktivite programı
•  Düzenli ödev 
•   Her şeyin istenilen düzeyde gittiğinden emin 

olmak için yapılan Gelişim ve Seviye Testleri
•   Kursa entegre edilmiş Bağımsız Araştırma 

Becerileri
•  Okuma Kulübü

Danışmanlık ve rehberlik
İş İngilizcesi Dönem/Yıl öğrencilerimiz 3 
aşamada verilen motivasyon ve destek ile dört 
dörtlük özel ilgi  görürler:

İş İngilizcesinde uluslararası yeterlik 
kazanın
Kurs bitiminde bir EC diploması alacaksınız. 
Talep ettiğiniz taktirde ayrıca İş İngilizcesi 
sınavlarından birine hazırlanma ve sınava girme 
hakkına sahip olabilirsiniz:

İş İngilizcesi Sertifikası (BEC) 
Bu oldukça saygın İş İngilizcesi yeterlik sınavı 
kariyeriniz için ideal bir sınavdır. Orta’dan İleri’ye 
3 farklı seviyesi vardır.

İş İngilizcesi Test Hizmeti (BULATS) 
Cambridge ESOL, Alliance Francaise (Fransa) 
Goethe Institut (Almanya) ve Universidad de 
Salamanca (İspanya) tarafından ortaklaşa 
geliştirilip yürütülen İş İngilizcesi Test Hizmeti 
(BULATS), işinde yabancı bir dil kullanması 
gereken kişilerin dil becerilerini test etmek üzere 
hazırlanmıştır.

Sınıftaki çalışmalarınıza yönelik 
eğitmeninizden alacağınız kişisel geri 
bildirimler ve öneriler

Kişisel rehberinizle yapacağınız birebir 
görüşmeler

Kendini akademik ihtiyaçlarınıza adamış 
Akademik Dönem/Yıl koordinatörünüzden 
alacağınız servis 
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Çalışma Amaçlı İngilizce
Bu yoğun kurs dilde akıcılığı, dilin doğru kullanımını 

ve seçmiş olduğunuz kariyerde daha emin adımlarla 
ilerlemeniz için gereken belirli iletişim becerilerini geliştirir.

Komple eğitim
Bu kurs, genel İngilizce becerilerinizi geliştirir ve 
daha sonra da iş yerinde ihtiyaç duyduğunuz dile 
odaklanır. Bu kurs ile kendinizi İngilizcede etkili 
bir şekilde ifade etme yöntemleri kazanacaksınız. 
Yani gelecekte bir rapor yazmak ya da bir sunum 
yapmak istediğinizde bunu akıcı, doğru ve 
özgüvenli bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Mesleki odağınız
Bu kurs ile, uluslararası bir kariyer oluşturma 
bağlamında dil becerileri edineceksiniz.
Aşağıdaki gibi alanlarda dil becerileri 
geliştireceksiniz:

• Sözleşme müzakereleri
• Yönetim ve İK
• Markalaştırma ve reklam stratejileri
• Proje yönetimi
• Şirket bütçeleri
• İş etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bu kilit mesleki meseleleri anlamak ve 
bunların etkili bir şekilde üstesinden gelmek 
için kullanılacak dile hakim olmak, kariyer 
basamaklarını tırmanırken size çok açık bir 
avantaj sağlayacaktır.

Mesleki beceriler
Fikirlerinizi savunma, tavsiyelerde bulunma, 
farklı senaryolar sunma ve çatışmaları 
çözümleme gibi konulara yoğunlaşarak sosyal 
becerilerinizi artıracaksınız. 

Sunum yapma, CV’nizi yazma, iş görüşmeleri için 
hazırlanma ve telefon görüşmesi teknikleri gibi  
temel mesleki becerileri geliştireceksiniz.

Uluslararası bakışınızı genişletin
Bizimle geçireceğiniz zaman sonunda size 
çok önemli kapılar açılmış olacaktır. Yalnızca 
İngilizcedeki akıcılığınızı önemli ölçüde 
artırmakla kalmayacak, aynı zamanda iş 
konusunda pek çok problemle kendinizden 
emin bir şekilde başa çıkmak için belirli bir dile, 
bilgiye ve beceriye de sahip olacaksınız. 

Tüm dünyada heyecan verici yeni istihdamlar 
açıldıkça, bu edindiğiniz becerilerin hepsi sizde 
çok önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. 

ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU 
KURSU SEÇİN:
T  Kariyerinize uluslararası bir çevrede başlamak 

istiyorsanız
T  Mevcut işinizde İngilizce becerileri 

gerekiyorsa
T  Kariyerinizi değiştiriyorsanız ve CV'nizi 

desteklemek istiyorsanız

 

Uygunluk 
Seviye 
Başlangıç 
Minimum süre           
Haftalık ders sayısı       
Haftalık ders saati 

Tüm okullar (EC Kampüste hariç)

Düşük Orta’dan İleri’ye
Her Pazartesi
1 hafta
30 (20 Genel İngilizce +10 İş İngilizcesi)

22.5
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İş İngilizcesi Mini Grup
Bu iş dünyası odaklı sınıflar en fazla 6 kişiliktir. Çok daha 
fazla bireysel ilgi görür, daha hızlı bir gelişme gösterirsiniz.

Eğitmenle daha fazla zaman
Yalnızca altı öğrenciden oluşan daha samimi bir 
sınıfta öğrenim görmek güçlü bir sınıf dinamiği 
oluşturur ve size eğitmeniniz ile doğrudan 
iletişim sağlamak adına daha çok zaman tanır. 
Bu da size daha çok cesaret, geri bildirim ve 
yardım sağlayacaktır.

İlgili mesleki konular
Bu kursun içeriği, iş dünyası konuları 
çerçevesinde her bir grubun istek ve 
ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir.

Bu olası konulardan bazılar:
• İş toplantılarında kullanılan dil
•  Sunum yapma
• Müzakere yürütme
•  Profesyonel rapor ve mektup yazma

 

Uygunluk
Minimum yaş 
Seviye 
Başlangıç 
Minimum süre        
Haftalık ders sayısı       
Haftalık ders saati 

Malta
23
Orta’dan İleri’ye
Her Pazartesi
1 - 4 hafta
20 veya 30
15 veya 22.5

ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU 
KURSU SEÇİN:
T  Kariyerinize uluslararası bir çevrede başlamak 

istiyorsanız
T  Mevcut işiniz için İngilizce dil becerileri 

gerekiyorsa
T  Kariyerinizi değiştiriyorsanız ve CV'nizi 

güçlendirmek istiyorsanız

Daha az nüfuslu sınıflar, daha çok 
özgüven
Daha az kişiden oluşan ufak çaplı bir grupla, 
daha rahat bir ortamın ve sınıf içinde daha 
güçlü ilişkilerin avantajından faydalanacaksınız. 
Kendinizi güvende ve emniyette hissettiğinizde 
sınıf arkadaşlarınız ve eğitmeninizle daha 
fazla etkileşim içinde olma fırsatı yakalayarak 
özgüveninizin arttığını hissedeceksiniz.

Genel İngilizce seçeneği
Eğer iş İngilizcesi ile ilgilenmiyor, ama ufak çaplı 
sınıfların bireysel yakın ilgisini tercih ediyorsanız 
Genel İngilizce Mini Grupları Malta’da 
mevcuttur. Bknz sayfa 66.

“EC’de edindiğim beceriler daha önce hiç yaşamadığım yeni şeyleri 
keşfetmemi sağladı. Bu benim gelecekteki yaşamımın temeli oldu.  
İngilizce ile hayatınızdaki seçenekleri artırabilirsiniz. 

Bunun farkına varmamı sağladığı için EC’ye çok minnettarım. Bu 
yıl engelliler için düzenlenen Özel Olimpiyatlarda gönüllü olarak 
tercümanlık yaptım ve bu gerçekten de benim için inanılmaz bir 
deneyim oldu.”

Japonya’dan Ryuichiro
Malta’da okudu
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İş Deneyimi 
Programları 

Yaptığınız çalışmaları gerçek bir iş yeri deneyimi ile birleştirin. 
Dil becerilerinizi pratiğe dökün, CV'nizi güçlendirin ve 

deneyiminizden olabildiğince fazla fayda sağlayın.

    ABD ve Cape Town’da 
Gönüllü Programı 

Gerçek İngilizce konuşulan bir iş ortamında gönüllü çalışma deneyimi 
yaşayın. Sizi herhangi bir ücret almayacağınız bir işe yerleştireceğiz ve 
bu süreç boyunca bizden devamlı olarak destek görecek ve sonunda 
başarınızı onaylayan resmi bir bitirme belgesi ile ödüllendirileceksiniz.

 Kanada’da
Hayırsever Gönüllü Programı

İngilizce veya Fransızca okurken tescilli bir hayır kuruluşunda gönüllü 
olarak çalışın.  Bu ücretsiz çalışmalar kamu hizmeti, çevre koruma veya 
doğal yaşamı koruma üzerine olabilir. Farklı bölgelerdeki çalışmalar için 
tam pansiyon konaklama sağlanmaktadır. 

    Kanada’da
Çiftlik Hayatı

Sadece fit ve aktif kişiler için uygundur!  İngilizce veya Fransızcanızı 
Kanada’nın kırsal bölgesinde farklı bir deneyim yaşayarak, bir aile çiftliğinde 
geliştirin.  Bu ödeme yapılmayan çalışmalar ahır işlerini veya meyve, sebze 
veya karma tarla işlerini ya da bağcılık aktivitelerini içerebilir. 

 Birleşik Krallık, Malta ve Cape Town’da 
Staj Programı

Geniş bir yelpazede bulunan şirket ve organizasyonlardaki staj olanaklarıyla 
İngilizcenizi ilerletin ve CV’nizi zenginleştirin. Ödeme yapılmayan bu 
pozisyonlar yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Avrupa Birliği (EU) 
öğrencileri ve İsviçreli öğrenciler için geçerlidir.

ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIYORSANIZ BU KURSU SEÇİN:
T  Hem sınıf hem de gerçek bir çalışma ortamından 

yararlanmak istiyorsanız 
T Seçtiğiniz yeri farklı bir açıdan deneyimlemek istiyorsanız
T İş dünyasına ilişkin dil becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız
T  Mesleki becerilerinizi geliştirmek ve bir rekabet üstünlüğü 

elde etmek istiyorsanız

Gönüllü Programı Hayırsever Gönüllü 
Programı Çiftlik Hayatı Staj Programı

Uygunluk Tüm ABD okulların 
(New York hariç)

Tüm Kanada Okullarında Tüm Kanada Okullarında Tüm Birleşik Krallık Okullarında, 
Malta, Cape Town'da

Minimum Seviye ABD: Yüksek Orta
Cape Town: Orta

Orta Düşük Orta Birleşik Krallık: Orta Üstü
Malta: Orta
Cape Town: Orta

Başlangıç Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi

İş deneyimi süresi ABD: Minimum 8 hafta
Cape Town: 4 hafta - 6 ay

4 - 16 hafta 2 - 4 hafta Birleşik Krallık: 4 hafta - 3 ay
Malta: Minimum 4 hafta
Cape Town: 4 hafta - 6 ay

Talep edilen kurs süresi ABD: 8 hafta
Cape Town: 4 hafta

Sınırlama Yok Sınırlama Yok 4 hafta

Minimum yaş 18 19 19 18



| 79

EC Montreal’de 
Fransızca Kursları

Çift dilin konuşulduğu bu eşsiz ve harika Montreal 
şehrindeki Fransızca kurslarımızdan birini seçin.

Genel, Yarı-Yoğun ve Yoğun Fransızca 
Tüm dil becerilerinizi geliştirerek, Fransızca 
dilinde sağlam bir anlama yeteneği kazanırken 
dilde akıcılık yönünde size rehberlik edelim. 
Yarı-Yoğun ve Yoğun kurs öğrencileri de kendi 
programlarını, geniş yelpazedeki seçmeli 
derslerle kendilerine göre şekillendirme şansına 
sahip olacaklar.

Fransızca Akademik Dönem/Yıl 
Yurt dışında, özellikle de bu büyüleyici 
kozmopolit şehirde yaşamak ve öğrenim görmek 
muhteşem bir deneyimdir. Bu 24 hafta ve üzeri 
kursla dilde gerçek bir akıcılığa sahip olacak, 
kendinizi aşma fırsatı elde edecek ve dünyanın 
her yerinden dostluklar edineceksiniz. 
Yarı-Yoğun ve Yoğun kurs öğrencileri de seçmeli 
derslerden faydalanabilecekler.

İş Amaçlı Fransızca 
Meslek hayatınızda avantaj elde etmek 
istiyorsanız bu kurs sizin için biçilmiş kaftandır. 
Bu kurs pazarlama, finans, yönetim, e-business, 
uluslararası ticaret ve kurumsal sosyal 
sorumluluk gibi alanlarda dil becerilerinizi 
geliştirir.

DELF/DALF Sınav Hazırlık
DELF ve DALF (Diplôme d'Etudes / Approfondi 
tr Langue Française) diplomaları Fransız Eğitim 
Bakanlığı tarafından verilir. Sonuçlar dünya 
çapında, hayat boyu geçerlidir. Bu 4 haftalık 
yoğun kurs size temel Fransızca dil becerileri 
kazandıracak ve özel sınav hazırlık ve pratikleri 
üzerinde yoğunlaşacaktır. 

İki Dil Birden Programı
Kendinizi, dünyanın iki dil konuşulan en büyük 
şehri olan Montreal'in dillerine ve kozmopolit 
kültürüne bırakın. Bu kurs size eşsiz bir çevrede 
olağanüstü bir esneklikle hem İngilizce hem de 
Fransızca öğrenme fırsatı sunar.

Montreal'de ailenin yanında konaklama 
opsiyonumuzu seçtiğiniz takdirde Fransızca mı 
yoksa İngilizce mi konuşan bir ailenin yanında 
kalmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Genel Fransızca Yarı-Yoğun
Fransızca

Yoğun
Fransızca

Fransızca Akademik 
Dönem/

Çalışma Amaçlı 
Fransızca

DELF Sınav Hazırlık DALF Sınav Hazırlık İki Dil Birden

Uygunluk Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal

Seviye Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Ortadan İleriye Başlangıçtan yüksek 
ortaya

İleri Tüm seviyeler

Başlangıç Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Aşağıya bknz* Aşağıya bknz** Her Pazartesi

Minimum süre  1 hafta 1 hafta 1 hafta 24 hafta 1 hafta 4 hafta 4 hafta 1 hafta

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

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

*DELF Sınav Hazırlık:              Başlangıç seviyesinden Alt-Orta’ya: 02 - 27 Şubat / 06-31 Temmuz
                          Düşük Orta seviyeden Orta Üstü’ne: 05-30 Ocak / 02-27 Mart / 04-29 Mayıs / 8 Eylül - 2 Ekim
**DALF Sınav Hazırlık:  6 Nisan - 1 Mayıs / 03-28 Ağustos / 30 Kasım - 23 Aralık
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Her Yaş için İngilizce
İngilizce öğrenerek hayatınızın her hangi bir basamağında daha iyi bir 

gelecek için kendinize yeni kapılar açabilirsiniz. Biz size ilgilendiğiniz 
konular çerçevesinde İngilizce öğretmeyi amaçlıyoruz, bu sebeple farklı yaş 

gruplarına yönelik farklı niteliklerde kurslar hazırlamaktayız. 

30 yaş ve üzeri kişilere özel 
olarak hazırlanmış, daha olgun 
ve benzer hayat görüşüne sahip 
diğer öğrencilerle deneyimlerinizi 
paylaşacağınız 30+ kurslarımız 
Covent Garden, Toronto ve 
Malta’da mevcuttur.

Benzersiz   konseptimiz 

 

Uygunluk 
Seviye
 

Kurslar
Tarihler 
 

Covent Garden, Toronto ve Malta
Tüm seviyeler - Covent Garden ve Malta
Toronto’da Orta Alttan Yüksek Ortaya
Genel, Yoğun ve Çalışma Amaçlı İngilizce Toronto, Covent’da 
Garden 30+ ve Malta, Yarı-Yoğun Toronto’da, Tüm yıl 
Boyunca  Covent Garden 30+ ve Toronto’da
15 Haz - 4 Eyl Malta

Uluslararası çevreye odaklı
Etrafınız sizinle hayatlarının benzer 
dönemlerinde bulunan ve çalışmalarında da bir 
o kadar ciddi olan dünyanın her yerinden gelmiş 
öğrencilerle dolu olacaktır. 

Dersler ve aktiviteler süresince sınıf arkadaşlarınızın 
kültürel, kişisel ve mesleki geçmişleri hakkında 
bilgi edinecek ve kurs bitiminde de uluslararası bir 
arkadaş ağına sahip olacaksınız. 

Size özel bir dil
30+ programlarımızı özellikle yaşamda ve 
iş hayatında daha deneyimli kişiler için 
düzenledik. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma 
alanlarındaki konular daha çok sizinle ilgili ve sizi 
teşvik edici olmasına dikkat edilerek seçilmiştir. 

30+ merkezlerimiz
Covent Garden’daki okulumuz, West End şovları, 
sokak performansları, açıkhava marketleri, 
restoran ve gece yaşamıyla Londra’nın son 
derece ilginç ve renkli bir bölgesinde yer alan 30 
yaş ve üzeri öğrencilerimiz içindir. 

Toronto’da, Genel, Yarı-Yoğun, Yoğun İngilizce 
veya İş Amaçlı İngilizce programlarından birini 
seçen 30 yaş ve üzeri öğrencilerimiz, 30+ 
mekanlarından hiç bir ekstra ek ücret ödemeden 
faydalanabileceklerdir. Bu aynı zamanda yoğun 
dönemlerde EC Malta için de geçerlidir.

Keşfet ve tadını çıkar
Seçtiğiniz merkezdeki en popüler kültürel 
etkinliklerle dolu, yüksek kalitedeki aktivite 
programlarından yararlanın. Sanatı, sporu, 
alışveriş, dinlenme, gece hayatı, aksiyon ve 
macerayı kendi zevklerinize göre yaşayın.
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Genç Öğrenciler için Programlar

İngilizceyi  kafa dengi kişilerle birlikte öğrenin
Dersler; konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri üzerinden Genel 
İngilizce eğitimine yoğunlaşır. Siz de 50 yaş ve üzeri altı kişiden oluşan ufak 
sınıflarımızdan birine yerleştirileceksiniz.

Malta’yı keşfedin
Sosyal grup aktiviteleri ve yeterli boş zaman sayesinde, farklı geçmişleri olan 
farklı uluslardan pek çok arkadaş edineceksiniz. Gezi programı, bu eşsiz adayı 
ve onun kültürünü keşfetmenize yardımcı olacak aktiviteler içermektedir. 
Malta’nın büyüleyici tarihini keşfedecek ve mükemmel Akdeniz mutfağının 
tadını çıkarma fırsatı yakalayacaksınız

Kulüp 50+
Yalnızca EC Malta'da bulunan Kulüp 50+, Akdeniz güneşi altında seyahat etmek, sosyalleşmek ve İngilizcelerini 
geliştirmek isteyen 50 yaş ve üzerindeki katılımcılara özel ders ve aktiviteleri kapsayan tam bir paket sunmaktadır.

ABD, Kanada, İngiltere ve Malta'nın muhteşem şehirlerinde aksiyon dolu eğitim ve seyahat deneyimi fırsatları.

 

Uygunluk 
Seviye 
Başlangıç 

Minimum  süre 
Haftalık ders sayısı            
Haftalık ders saati                 
Sınıf kapasitesi           

Malta
Tüm seviyeler
4-15 Mayıs 2015
28 Eylül – 09 Ekim 2015
2 hafta
20
15
Maks. 6

Küçük öğrencilerimiz için olan Yaz 
Kamplarımızdan, gençler ve genç yetişkinler 
için olan Freestyle kurslarımıza kadar her bir 
programımız eğitim ve eğlenceyi bir arada 
sunar. Öğrencilerimiz dünyanın farklı ve heyecan 
uyandırıcı bir şehrini görüp deneyimlerken, 
uluslararası pek çok da arkadaş edinir.

Aile programımız, tatilini unutulmaz bir eğitim 
deneyimi ile birleştirmek isteyen aileler 
içindir. Çocukları günlük programlarımızdan 
yararlanırken ebeveynler de tatil yapabilir veya 
okullarımızdan birinde eğitim görebilirler.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 
GENÇ ÖĞRENCİLER 

2015 BROŞÜRÜMÜZE 
BAKINIZ.
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Başarıya 
giden yol

Kampüste, Üniversiteye Kabul ve Kariyer Gelişimi. Amerika’da yaşama, 
okuma ve çalışma hayallerinizi gerçekleştirin. 

DAHA FAZLA BİLGİ 
İÇİN BAŞARIYA GİDEN 

YOL BROŞÜRÜMÜZE 
BAKINIZ.

•  Fredonia veya Oswego (New York Devlet 
Üniversitesi) için şartlı kabul garantisi

•   Üniversitenin tüm olanaklarına erişim 
imkanıyla, kampüs yaşamı ve eğitimi

•   ABD’nin en büyük üniversite sistemi, New 
York Devlet Üniversitesi’ne giriş yolu garantisi

•  İngilizcenizi Kuzey Amerika’daki olağanüstü 
EC okullarından birinde geliştirin ve sayısı 
sürekli artan iş birliğinde olduğumuz seçkin 
üniversitelerden birine girme şansı elde edin

•   Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden, 
TOEFL ve IELTS sınavları muafiyeti ile şartlı 
kabul hakkı alın

•   ABD veya Kanada üniversitelerinde bir 
derece almak için esnek, hızlı ve stressiz bir 
rota izleyin 

•  ABD ve Kanada'nın en saygın kurumlarında 
kısa ve uzun vadeli eğitim alternatiflerinden 
seçin 

•  Kariyer beklentileriniz ve büyüyen 
endüstrilerdeki becerilerinizi geliştirmek 
üzere ilgili alanlarda eğitim fırsatları 

•  İş deneyimi ve staj programları bu 
programların çoğuna dahildir

Kampüste ÜNİVERSİTEYE KABUL KARİYER GELİŞİMİ 

Yolunuzu seçin
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Öğrenci 
Sigortası

Bizimle yolculuk ederken ve çalışırken kendinizi güvende 
hissedebilmeniz için güvenilir bir sigorta sağlayıcısı ile 

özel bir sigorta poliçesi oluşturduk.

Ortağımız guard.me, Language Travel 
Dergisi'nin En İyi Uluslararası Sigorta Sağlayıcısı 
Ödülüne beş kez layık görülmüştür ve "Super 
Star Status" sahibi tek sigorta sağlayıcısıdır.

Bu özel poliçe, yetişkin kursları için yurt 
dışına seyahat eden öğrencilerimizin özel 
ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış olup, 
tüm merkezlerimiz için son derece iyi seviyede 
hizmet sunmaktadır.

Kayıt oldukça basittir; kursunuzu ayarlarken aynı 
anda sigorta kaydı da yaptırabilirsiniz. EC'ye 
vardığınız zaman guard.me’den sigorta poliçe 
onayınızı ve sigorta poliçe kartınızı alacaksınız.

Aynı zamanda poliçe detaylarınıza istediğiniz 
zaman ulaşabilmeniz amacıyla cep 
telefonunuza indirebileceğiniz bir aplikasyon da 
mevcuttur. 

Poliçe belgeniz 13 farklı dilde size sunulur; 
böylece tümüyle anlaşılabilirdir. Hak talebinde 
bulunmanız gereken talihsiz bir durumda 
farklı dillerde sizinle iletişime geçecek olan        
guard.me ekibi tarafından en yüksek seviyede 
destek göreceksiniz.

Sigorta kapsamı gideceğiniz ülkeye göre ufak 
farklılıklar gösterir:

ABD ve Güney Afrika
ABD ve Güney Afrika sigortamız size, kazalar 
ve acil hastalıklar için 2 milyon dolara kadar 
güvence sağlamaktadır. Bu sigorta seçeneğini 
seçmeseniz dahi, ABD'de eğitim görmek için 
kanunen bir sağlık sigortasına sahip olmanız 
gerektiğini unutmayın. Bu sigorta poliçesi ile bir 
ek ödeme veya ilave sigortaya ihtiyacınız yoktur.

Kanada
Bu sigorta poliçesi kazalar ve acil hastalıklar için 
2 milyon dolara kadar güvence sağlayacaktır. 
Bu sigorta poliçesi ile bir ek ödeme veya ilave 
sigortaya ihtiyacınız yoktur.

Birleşik Krallık ve Malta
Birleşik Krallık veya Malta'da öğrenim 
görüyorsanız sigortanız sizin için kazaları ve acil 
hastalıkları 10 milyon pound/avroya kadar, ve 
buna ek olarak Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) 
dahilinde seyahatinizi iptal etme veya yarıda 
kesme durumlarında da 7.500 avroya kadar 
güvence sağlar. Bu sigorta poliçesi ile bir ek 
ödemeye veya ilave sigortaya ihtiyacınız yoktur.

Şartlar ve Koşullara ek olarak daha ayrıntılı bilgi 
için lütfen www.guard.me adresini ziyaret edin.
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