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Yurtdıșında
ÜNİVERSİTE ve

YÜKSEK LİSANS

İş İngilizcesi &
İngilizce Kursları
Yaz Okulu

HAMLEDU YURTDIŞI
EĞİTİM

Misyonumuz; her öğrencinin bireysel
ihtiyaçlarını, kariyer planlarını, kariyer
hedeflerini tespit ederek, Yurtdışında
eğitim almak isteyen öğrencilere güvenilir
ve yüksek kalitede danışmanlık hizmet
sunmaktır.
HAMLEDU sektörde saygın bir yer edinmiş,
tüm akreditasyonlara sahip Yurtdışı Eğitim
Danışmanlığı firmasıdır. Kişilerin geleceğini
belirleyen en önemli karar eğitim kararıdır,
Bu kararların alınmasında rolümüzün
ne kadar önemli ve bunun bize yüklemiş
olduğu sorumluluğun ne kadar büyük

Saygıdeğer Veliler,
Sevgili Öğrencilerimiz,
1997 yılında Amasya’da kurduğumuz
HAMLEDU Yurtdışı Eğitim
Danışmanlığımız, tüm Türkiye’ye
yurtdışı danışmanlık hizmeti vererek,
her geçen gün ülkemizin dört bir
yanındaki öğrencilerimizin takdirini
kazanmıştır. Yurtdışına gönderdiğimiz
öğrencilerimizin memnuniyeti ile
geliştik, büyüdük. 2019 yılından
itibaren üçüncü nesil torunum Yaşar
Berk Çevik’le çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Dil Öğretiminde güvenilen
bir markayız.
Saygılarımızla

Ömer Çekelez, Yaşar Berk Çevik

olduğunun bilincindeyiz.
Bu anlayıştan yola çıkarak;
• Adaylarımızın durum değerlendirmesi,
• Potansiyel analizi,
• Hedefleri ve ekonomik durumuna
uygun olan en iyi seçenekleri sunmak
ve adaylarımız için olabilecek en doğru
yönlendirmeyi yapmak birinci görevimiz ve
önceliğimizdir.
HAMLEDU olarak programların sorunsuz
şekilde ilerlemesi için tüm süreçleri
öğrenciler ile planlamakta ve sıkı takip
anlayışı ile yürütmekteyiz.

Hamledu’nun Sunduğu
Yurtdışı eğitim programlarımız;
• Öğrencilere yepyeni yerler görmeleri,
• Dünyanın dört bir yanından arkadaşlar
edinmeleri
• Farklı dilde iletişim kurabilmenin
mutluluğunu ve başarısını yaşamayı,
• Çocuk ve Gençlerimizin bedensel ve
kişisel gelişimine
• Farklı bir pencereden dünyaya
bakabilmeleri bambaşka kültürleri

tanımaları için muhteşem bir fırsat sunar.
Çocuklarımızın, belki de hayatlarındaki bu
ilk yurt dışı deneyimlerini; sorunsuz, mutlu
ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri
için, tecrübeli ve güler yüzlü
danışmanlarımızla hep yanınızda olacağız.
Çocuğunuz hem eğlensin hem de yabancı
dilini geliştirsin!
HAMLEDU Ailesi olarak bu mutluluğun bir
parçası olalım!

Hızırpaşa mahallesi Ziya Gökalp Caddesi
No:29/2 05100 AMASYA
Tel: 0(358) 212 37 32
GSM: 0(530) 697 44 18
GSM: 0(530) 415 76 88

İnstagram: @hamledu
Facebook: @dilogrenme.hamledu
Web Sayfası: www.hamledanismanlik.com
info@hamledanismanlik.com
mustafa@hamledanismanlik.com

Neden
Hamledu?
Farklı kültürlerle kaynaşmak ve farklı bakış
açıları kazanabilmek için, sizde deneyin

İNGİLTERE’DE
İKLİM
İngiltere, aynı zamanda bir ada ülkesi
olmasından dolayı ılıman bir iklime sahiptir.
Yıl boyunca görülen yağışların kara dönüşme
olasılığı oldukça azdır. Çok yüksek ve düşük
sıcaklıklardan ziyade yıl boyu ortalama
sıcaklık değerlerine rastlarız. Yine de
İngiltere’de kar yağışı görmenin imkansız
olduğunu söyleyemeyiz. Siz yine de ince
bir yağmurluk, su geçirmeyen bir spor
ayakkabı ve bir şemsiyeyi valizinize eklemeyi
unutmayın.

İNGİLTERE’DE
KONAKLAMA

İNGİLTERE
Birleşik Krallık ülkelerinin en büyük ve
en gözde ülkesi İngiltere, yurt dışı eğitim
denilince akla ilk gelen, İngilizcenin
anavatanı, ülkemize ortalama 4 saatlik
uçuş mesafesiyle sizlere farklı bir dünyanın
kapılarını açan, aynı zamanda Birleşik
Krallığın merkezi konumunda olan bir ada
ülkesidir. Dünyaca bilinen köklü tarihi,
mimarisi, kültür-sanat etkinlikleri, yüksek
eğitim seviyesine sahip güzel ülkede;
Shakespeare ve Kraliyet Ailesi’nin ana
vatanında kaliteli İngiltere Dil Okullarıyla her
yıl birçok öğrencinin ortak buluşma noktası
olmaktadır.

Öğrencilere çok farklı lokasyonlar sunan
İngiltere, metropolit bir yaşamdan hoşlanan
öğrenciler için İngiltere’nin başkenti Londra,
ünlü üniversite şehirleri olan Oxford ve
Cambridge, Brighton ayrıca Bournemouth,
Newcastle, Liverpool ve Bristol, tarih kokan
sokaklarıyla Manchester, tam bir öğrenci
şehri olan Birmingham ile İngiltere’de dil
eğitimi, sizleri birçok yönden besleyecek,
yeni deneyimler kazanmanızı sağlayacak,
sizleri şüphesiz beklentilerinizin çok üzerinde
bir serüvenin tam ortasında hissettirecektir.

Her bütçeye uygun İngiltere’de dil
okulu bulmak mümkündür.

İNGİLTERE’DE DİL
EĞİTİM
İngiltere Dil Okulları öğrencilere çok geniş
bir yelpaze sunmaktadır. Bunun yanı sıra
okullar düzenledikleri sosyal aktivitelerle
İngiltere’de dil eğitimi alan öğrencileri İngiliz
kültürüyle, İngiltere’ nin doğal güzellikleriyle
ve tabi ki İngiltere’deki eğlence hayatıyla
tanıştırmaktadır.

Programlarımız;
Genel ve Akademik İngilizce, Yoğun İngilizce,
IELTS ve TOFEL hazırlık, Yönetici ve İş
adamlarına yönelik, Sertifika programları,
İngiltere’de dil okulları her pazartesi
başlangıç yapmak için uygundur. İngiltere’de
dil eğitimi sürenizi ve okula başlayacağınız
tarihi siz belirlersiniz.
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Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi
İngiltere’de konaklama için 2 farklı seçenek
sunulur. Aile Yanı Konaklama ve Yurt
seçenekleri.
Aile Yanı Konaklama’ da ev sahibi aile
ve evlerin fiziksel şartları British Council
tarafından denetlenmektedir. Bundan dolayı
İngiliz kültürünü daha yakından tanımak
isteyen ve kendini bir ev ortamında daha
rahat hissedecek olan öğrenciler, İngiltere’de
Aile Yanı Konaklama seçeneklerini gönül
rahatlığıyla tercih edebilirler.

İngiltere’de yurt konaklama imkanı için
minimum 16 yaşını doldurmuş olmanız
önemlidir. Yurtlar genel olarak kendi yaşıtınız
öğrenciler ile aynı ortamı paylaştığınız,
birçoğunuz için tek başına yaşamanın
zorluklarını ve avantajlarını çok rahat bir
şekilde kıyaslayabildiğiniz bir ortam sunar.

İNGİLTERE’DE
YEME İÇME
İngiliz kahvaltısı dışında genel olarak İngiliz
mutfağı dünya mutfaklarını içinde barındıran
, her damak tadına uygun seçenekler sunar.
İngiltere’de öğrenciler için ucuz öğle yemeği
tavsiyemiz;
Tesco , M&S , Boots ve Sainsbury
Marketlerinde uygulanan deal-meal
promosyonu ile bir tane sandviç çeşidi, 1
tane atıştırmalık ve içeceği sadece £3 ‘a
alabilirsiniz

İNGİLTERE’DE
YAZOKULU
EĞİTİM
Yurtdışı yaz okulu programları, öğrencilere
yepyeni yerler görmeleri, dünyanın dört bir
yanından arkadaşlar edinmeleri, farklı bir
dilde iletişim kurabilmenin mutluluğunu ve
başarısını yaşamayı, bambaşka kültürleri
tanımaları için muhteşem bir fırsat sunar. Bu
programlar, çocuk ve gençlerimizin bedensel
ve kişisel gelişimine ciddi katkılarda
bulunmakta, farklı ülkelerden gelen
yaşıtları ile iletişim kurarak yabancı dillerini
geliştirmelerini ve farklı bir pencereden
dünyaya bakabilmelerini sağlar.
Küçükler için İngilizce kursumuz, heyecan
verici kültürel ve sosyal aktivitelerden
faydalanırken İngilizce becerilerini
geliştirmek isteyen tüm genç bireyler için
idealdir.
Drama atölyesi, Müzik ve şarkı, Kilden figür
modelleme, , Mandala çizim, Rüya kapanı
yapma Maske yapımı Boyama ve Masa
oyunları
Geziler
Londra, Oxford, Portsmouth, Winchester,
Thorpe Park, Times River da gezinti
Grup halindeki öğrencilere bu Kursu yıl boyu
sunmaktayız.
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AMERİKA’DA
YAZOKULU
EĞİTİM

Amerika’da yaşam bir çok ülkeye oranla
daha ekonomiktir. Özellikle alışveriş
cenneti olan ülkede ünlü markaların bir
çok ürününü uygun fiyata alabilme şansı
yakalayabilirsiniz. Dil eğitimi alırken alış
veriş şansını da yok saymamanızı öneririz.
Tropikal iklime sahip olan şehirleri, doğal
güzellikleri, denizi ve sıcak iklimi ile yerli ve
yabancı turistlerin ilgi odağı konumunda olan
dünyaca ünlü bir şehirdir

8-18 yaş gurubu öğrencilere yönelik yaz
tatili kurslarının en önemli özelliği eğitim
ve tatil amaçlı düzenleniyor olmasıdır.
Sabah saatlerinde İngilizce eğitimi alan
öğrenciler öğleden sonraları kendileri için
organize edilen çeşitli gezilere, sosyal,
sportif ve kültürel aktivitelere katılır.Bu
şekilde, öğrencilerin diğer ülkelerden gelen
yaşıtlarıyla kaynaşarak İngilizcelerini
pratik yapmaları ve hoşça vakit geçirmeleri
amaçlanır.
SOSYAL AKTİVİTE VE SPOR PROGRAMI
Öğrencilerin İngilizce derslerinden arta
kalan zamanları zengin Sosyal ve sportif
aktivitelerle değerlendirilir. Günlük
programlar, sosyal aktivite ve gezi
koordinatörleri tarafından öğrencilerin her
anını eğlenceli ve verimli geçirebilmeleri için
titizlikle hazırlanır.
Yüzme, futbol, basketbol, voleybol tenis,
jimnastik gibi sportif aktiviteler, turnuvalar,
eğlenceli yarışmalar, oyunlar, yetenek
showları, yerel sirk gösterileri, video ve film
geceleri, el sanatları çalışmaları programlar
dahilindeki aktivitelerden sadece bazılarıdır.

AMERİKA’DA
KONAKLAMA

AMERİKA
Amerika Dil eğitimi, günümüz koşullarında
ve global dünyada hemen her insan için
kaçınılmaz ihtiyaçların başında gelmektedir.
Dil eğitimi alırken verim almanın en önemli
faktörü dili kendi ana vatanında öğrenmektir.
Amerika İngilizce dil eğitimi için şüphesiz ki
en popüler ülkelerin başında gelmektedir.
Coğrafya olarak oldukça geniş bir yüz
ölçümüne sahip ülkede farklı etnik kökenler,
farklı iklimler hatta eyaletten eyalete farklı
hukuk kuralları bulunmaktadır. Öğrenciler
eğitim almak istedikleri eyaleti ya da şehri
seçerken kendi beklentilerine uygun bir çok
seçeneği Amerika’da bulabilirler.
Amerika yalnızca dil eğitimi için değil aynı
zamanda lise, lisans ve yüksek lisans gibi
programlar içinde oldukça popüler bir
ülke konumundadır. Bünyesinde yüzlerce
üniversite ve kolej bulunmakla beraber
dünyanın en iyi okullarına da ev sahipliği
yapmaktadır. Amerika’da yaşam bir çok
ülkeye oranla daha ekonomiktir.

AMERİKA’DA
YAŞAM ve
İKLİM

Özellikle alışveriş cenneti olan ülkede ünlü
markaların bir çok ürününü uygun fiyata
alabilme şansı yakalayabilirsiniz. Dil eğitimi
alırken alış veriş şansını da yok saymamanızı
öneririz. Dil eğitimi için en popüler bölgeler
New York, Boston, California ve Miami
diyebiliriz. Ancak bu şehirlerin yanı sıra
Chicago, Washington, Seattle gibi şehirlerde
öğrenciler tarafından tercihe edilmektedir.
New York; yemek, eğlence, sanat, sinema ve
finansın kalbidir. Gökdelenleri, restoranları,
alışveriş merkezleri ve gece hayatıyla New
York dünyanın ilgisini çekmektedir. Birçok
filme, resme ve şarkıya konu olan bu şehir
her yıl 40 binden fazla turist tarafından
ziyaret edilmektedir
San Francisco, alışık olduğumuz Akdeniz
iklimi, şehre güzelliğini veren Golden Gate
köprüsü, aynı adı taşıyan ünlü parkı ve
gölleriyle görülmeye değer bir şehir olmuştur.
Ulaşımın oldukça kolay olduğu bu şehirde
gezilip görülmesi gereken birçok yer vardır.

AMERİKA’DA
DİL EĞİTİM
Dil eğitimi için en popüler bölgeler New York,
Boston, California ve Miami diyebiliriz. Ancak
bu şehirlerin yanı sıra Chicago, Washington,
Seattle gibi şehirlerde öğrenciler tarafından
tercihe edilmektedir.
Okulda, Genel İngilizce, Akademik
İngilizce, TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge
FCE, CAE sınav hazırlık, İş İngilizcesi,
Turizm Amaçlı İngilizce, İngilizce ve
Sanat, Cambridge BEC sınav hazırlık,
Birebir ya da Mini Gruplarda verilen
Profesyoneller için İngilizce programları
sunulmaktadır.

www.hamledanismanlik.com

aile yanı, öğrenci yurtları, otel konaklama
seçenekleri vardır. Pratik yapmak ve
Amerikan kültürünü yakından tanımak
isteyen öğrenciler aile yanı konaklamayı
tercih edebilirken, daha özgür vakit
geçirebilmek amaçlı öğrenci yurtları ve
oteller tercih edilebilir

Aile Yanında Konaklama
Bu konaklama alternatifini seçen öğrenciler
eğitimleri süresince okulun sürekli çalıştığı
seçkin ve güvenilir Amerikalı ailelerin
yanında misafir edilir.Ancak yaz tatili
kurslarında ailelerinden beklenen verimlilik
diğer kurslara kıyasla düşmektedir.Bir
ailenin yanında çoğu zaman 4-5 öğrenci
kalabilmektedir.Dolayısıyla ailenin öğrenciler
için verebileceği zaman bölünmektedir.
Öğrenciler akşam saatlerinde evde
olmaları gerektiğinden sosyal ve kültürel
aktivitelerden daha az faydalanır.
Okul Kampüsünde Konaklama
Okul yurdunda konaklama eğitim ve tatil
sürecinden faydalanma konusunda aile
yanında konaklamaya kıyasla çok daha
verimlidir.Öğrenciler 24 saat boyunca uzman
ve yetkililerin gözetimindedir.Herhangi bir
sorunla karşılaştıklarında öğretmenler yada
yetkililer anında müdahale ederek sorunu
çözer.Öğrenciler sabah uyanışlarından
akşam yatışlarına kadar zengin sosyal ve
sportif aktivitelerden faydalanma imkanına
sahipti

KANADA’DA
KONAKLAMA

KANADA
Kanada Dünya’nın en yaşanılabilir, suç
oranı en düşük ve en güvenli ülkelerinden
biridir. Kanada Eğitim standartları, göçmenlik
imkanları, doğal güzellikleri, sıcak kanlı
insanları ve düşük yaşam giderleri ile
öğrencilerin en kolay uyum sağladığı
ülkelerden biridir. Kanada ’da eğitim alan
öğrencilerin bir çok kültürü bir arada tanıma
şansı vardır.
Kanada’da dil eğitimi almak isteyen
öğrenciler için şehir olarak birçok seçenek
bulunmaktadır. Kanada’nın en popüler
şehirleri ise Toronto, Vancouver ve
Montreal‘dir. Quacquarelli Symonds (QS)
tarafından yapılan 2017 sıralamasına göre,
Montreal dünyadaki 125 şehir arasında en
iyi öğrenci şehri olarak seçilmiştir.
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KANADA’DA
DİL EĞİTİM
Hangi amaçla İngilizce öğrenmek isterseniz
isteyin Kanada’da kendinize uygun bir
program bulabilirsiniz. Sosyal ve akademik
amaçlarla veya çalışma hayatı için İngilizce
öğrenilebilir.
Kanada dil okulları bünyesinde sunulan
program seçeneklerinden bazıları;
• Genel veAkademik İngilizce
• İş İngilizcesi
• IELTS / TOEFL hazırlık kursları
• Yönetici ve Is Adamlarına Yönelik
programlar
• 6-9 Aylık Ekonomik Paket Programlar
• Özel Dersler
• Staj ve çalışma Co – Op Programlar

KANADA’DA
YAŞAM ve
İKLİM
Great Lake gölünün kıyısında yer aldığı
için ılıman bir iklime sahip olan Toronto, iç
bölgelerinde tümüyle su olan nadir coğrafi
bir yapıya sahiptir ve bu sayede doğa
sporları ile kır evleri ülkesi olarak bilinir.
Toronto, 5 milyon civarında nüfusu, kültürel
çeşitliliği, kozmopolitik yaşamı, halk
festivalleri, restoranları, alışveriş merkezleri
ve müzik yaşamı, oldukça dinamik atmosferi
ile Kanada’nın en büyük şehri ve ticaret
merkezidir. Suç oranlarının çok düşük
olduğu son derece güvenli bu şehir, Niagara
şelalelerine Ottawa, Montreal, ABD’ye
oldukça yakındır.Victora Day, Toronto Blue
Jays, Botanical Gardens, Pride Toronto
Trainning
www.hamledanismanlik.com

Konaklamalarda genellikle gideceğiniz
okul tarafından tercihleriniz doğrultusun da
ayarlanır. Konaklama seçenekleri arasında
aile yanı, yurt ya da öğrenci evleri vardır
Aile yanı: Genel olarak bir ailenin yanında
tek kişilik oda da sabah akşam yemek
dahil şeklinde konaklayabilirsiniz. Bu
konaklama tipi genel de Kanada’nın yüz
ölçümünden dolayı 45-60 dakika arasındadır,
toplu taşımalar ile rahatlıkla okulunuza
ulaşabilirsiniz.
Yurt: Bu konaklama tipinde tek kişilik
veya çok kişilik konaklama seçeneği olur.
Genelde yemek olmaz, öğrenci kendisi ortak
mutfakta yemeğini yapabilir. Lokasyon olarak
genellikle şehir merkezinde olur.
Öğrenci Evleri: Aynı okulun veya farklı
okulun öğrencilerinin bir arada kalabildiği bir
konaklamadır. Bir dairenin odalarında tek kişi
veya iki kişi şeklinde kalınır ve mutfakların
da yemeklerini pişirebilir. Genelde şehir
merkezinde yada kısa bir süreliğine ulaşım
kullanılabilir.

KANADA’DA
YAZOKULU
EĞİTİM
8-18 yaş gurubu öğrencilere yönelik yaz
tatili kurslarının en önemli özelliği eğitim
ve tatil amaçlı düzenleniyor olmasıdır.
Sabah saatlerinde İngilizce eğitimi alan
öğrenciler öğleden sonraları kendileri için
organize edilen çeşitli gezilere, sosyal,
sportif ve kültürel aktivitelere katılır.Bu
şekilde, öğrencilerin diğer ülkelerden gelen
yaşıtlarıyla kaynaşarak İngilizcelerini
pratik yapmaları ve hoşça vakit geçirmeleri
amaçlanır. Her bir öğrenci okulun ilk günü
seviye tespit sınavına girer, kendi dil
seviyesine ve yaş gurubuna uygun bir sınıfa
yerleştirilir. Deneyimli ve uzman öğretmenler
en çağdaş eğitim metotlarını kullanarak
öğrencileri sıkmadan eğitim verirler. Ders
programları öğrencilerin iletişim becerilerini
arttıracak, dil bilgilerini geliştirecek ve
İngilizcelerini kullanmaya yönelik kendilerine
güvenlerini sağlayacak niteliktedir.

Günlük programlar, sosyal aktivite ve gezi
koordinatörleri tarafından öğrencilerin her
anını eğlenceli ve verimli geçirebilmeleri için
titizlikle hazırlanır.
Yüzme, futbol, basketbol, voleybol tenis,
jimnastik gibi sportif aktiviteler, turnuvalar,
eğlenceli yarışmalar, oyunlar, yetenek
showları, yerel sirk gösterileri, video ve film
geceleri, el sanatları çalışmaları programlar
dahilindeki aktivitelerden sadece bazılarıdır.

İRLANDA
İrlanda’nın başkenti ve en büyük şehri
olan Dublin, Londra ve Paris gibi Avrupa
başkentlerinden sonra en çok ziyaret edilen
başkenttir. Ayrıca diğer Avrupa başkentlerine
oranla daha güvenli bir şehirdir. 1 milyon
civarındaki nüfusu içerisinde yüksek sayıda
göçmen bulunmaktadır. Ortaçağdan beri
İrlanda’nın başkentidir.
İrlanda, yurtdışında İngilizce eğitim
almak isteyen öğrencilere, İngiltere ile
kıyaslandığında daha ekonomik seçenekler
sunuyor.

İRLANDA’DA
İKLİM
Kuzey Atlantik’te doğal güzelliklerine yeşilin
hakim olduğu, batısında dağlık kıyı şeridi, iç
kesimlerde ise tarıma elverişli alçak araziler,
çok sayıda tepeler, göller ve bataklıklar bulunan,
sokaklarında tarih barındıran bir ada. Atlantik
Okyanusu’nun etkisiyle ülke ılıman bir deniz
iklimini yaşarken yıl boyunca ülkenin yaklaşık
yüzde sekseni de yağış alır.
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A V U S T R A LYA
İRLANDA’DA DİL
EĞİTİM
Genel İngilizce (Beginner) ve farklı bölümlere
ayrılmış Yoğun İngilizcenin (farklı bölümlere
bağlı olarak Pre-Intermediate, Intermediate
ya da Upper Intermediate) yanı sıra, dünya
çapında kabul gören Cambridge ve IELTS
sınavlarına hazırlık kursları (Intermediate),
birebir ders (Beginner), staj programı,
özelleştirilmiş iş İngilizcesi programı (UpperIntermediate), üniversite hazırlık programı
(Intermediate ya da Upper-Intermediate),
öğretmenler için İngilizce programı, lise
değişim programı, farklı spor dallarıyla
birleştirilmiş yaz programı ve İngilizce yaz
programı mevcuttur.

İRLANDA’DA
YAZOKULU
EĞİTİM
Okulda dersler eğlenceli ve rekabetçi
bir çizgide işlenmektedir. Öğretmenler
öğrencilerin doğrudan akıcı konuşma
becerilileri edinmelerine yönelik
çalışırlar ve bununa beraber ders içeriği
öğrencilerin gerçek hayattaki ilgi alanlarıyla
şekillendirilerek işlenir.
Öğrenciler farklı yaş gruplarına ayrılarak, her
yaş grubuna yönelik ders içeriği ve aktiviteler
düzenlenmektedir. Dersler ‘Language Skills’
ve ‘Communication & Culture’ şeklinde dil
becerilerini geliştirirken, konuşma ve kendini
ifade etme becerilerini de kavranmasını
sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir içeriğe
sahiptir.
www.hamledanismanlik.com

Avustralya Dünya’nın en yaşanılabilir, suç
oranı en düşük ve en güvenli ülkelerinden
biridir. Avustralya harika iklimi, doğal
güzellikleri, sıcak kanlı insanları ve
düşük yaşam giderleri ile öğrencilerin en
kolay uyum sağladığı ülkelerden biridir.
Avustralya’da eğitim alan öğrencilerin
bir çok kültürü bir arada tanıma şansı
vardır. Öğrencilerin eğitim gördükleri süre
içerisinde, çalışma olanakları da vardır. Parttime çalışma izni ile öğrenciler hem okuyup
hem çalışarak yaşam giderlerine katkı
sağlayabilir. Avustralya, Dünya’nın eğitim
standartları en yüksek ülkeleri arasındadır.
Avustralya kanunları yabancı öğrencilere
sunulan kursların yüksek standartta olmasını
temin eder ve kurs ücretlerini garanti
altında tutar. Yabancı öğrencilere yönelik
kursların mutlaka onaylı ve kayıtlı olmaları
gerekmektedir..

AVUSTRALYA’DA
DİL EĞİTİM

AVUSTRALYA’DA
KONAKLAMA

Öğrenciler haftada 20 derslik standart ya da
25 / 30 derslik yoğun programlara katılabilir.
Dersler 10-15 kişilik uluslararası sınıflarda
islenir. Birçok okul her pazartesi öğrenci
kabul etmektedir. Öğrenciler istedikleri
süreyle eğitim alabilir, istedikleri zaman
eğitimlerine başlayabilir. Genel İngilizce
programlarına başlangıç seviyeden itibaren
öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler ilk
gün seviye sınavına girerek seviyelerine
uygun bir sınıfta eğitime başlarlar

Konaklamanız yurtdışı eğitim deneyiminizin
önemli bir parçasıdır. Konaklamalar da
genellikle gideceğiniz okul tarafından
tercihleriniz doğrultusunda ayarlanır.
Konaklama seçenekleri arasında aile yanı,
yurt ya da öğrenci evleri vardır.

Genel ve Akademik İngilizce
İş İngilizcesi
IELTS hazırlık kursları
Yönetici ve İş Adamlarına Yönelik programlar
6-9 Aylık Ekonomik Paket Programlar

AVUSTRALYA’DA
Yaşam ve İklİm
Avustralya, güney yarımkürede yer alan
yüksek teknoloji, madencilik, tarım ve
hayvancılık konularında gelişmiş bir ülkedir.
Hint ve Pasifik Okyanusları arasında uzanır.
Tüm bir kıtayı kaplayan dünyadaki tek
ülkedir. Kıtanın hemen hemen üçte biri tropik
ve kalanı ılıman bölgedir.

MALTA’DA DİL EĞİTİM
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ALMANYA’DA DİL EĞİTİM

Malta’ nın Avrupa,
Kuzey Afrika ve Doğu
Akdeniz bölgelerine kolay
ulaşılabilir konumu, ana
dilinin İngilizce olması
ve gelişmiş sosyal,
ekonomik ve teknik
imkanları ve ılıman iklimi
bu ülkenin dil eğitimi ve
üniversite öğrenimi için
de çok tercih edilmesini
sağlıyor. Malta’ nın
Avrupa, Kuzey Afrika ve
Doğu Akdeniz bölgelerine
kolay ulaşılabilir konumu,
ana dilinin İngilizce
olması ve gelişmiş
sosyal, ekonomik ve
teknik imkanları ve
ılıman iklimi bu ülkenin
dil eğitimi ve üniversite
öğrenimi için de çok
tercih edilmesini sağlıyor.

• Avrupa ülkelerine yakınlık
• Ulaşım imkanlarının rahatlığı
• Güvenli bir ülke olması
• Kültürel zenginlik ve çeşitli sosyal
aktivitelere olanak veren çevresel imkanlar
• Düşük maliyetler (Uçuş, okul, konaklama)
• Gelişmiş iletişim altyapısı
• Devlet desteği,vize alma kolaylıkları
Malta Dil Eğitimi Avantajları;
•Sürekli dil bilgileri ile pratik yapma imkanı
•Uluslararası isim yapmış okullarda eğitim
görme imkanı
•Malta Üniversitesi’ nin desteklediği, farklı
ihtiyaçlar ve hedefle için hazırlanmış özel
programlar

MALTA’DA
İKLİM
Malta Akdeniz ikliminin tüm sıcaklığı ve
misafirperverliğiyle yurtdışında dil eğitimi
almak isteyen öğrenciler için cazip bir
seçenek olmaktadır.
• Yıl boyu ılıman iklim özellikleri
• Çok uluslu çevrede yer alma imkanı

MALTA’DA
YAZOKULU
EĞİTİM
Güneyin kalbinde yer alan Akdeniz’in güneşli
yüzü Malta, sıcak havası, masmavi denizi
ve sıcakkanlı insanlarıyla yaz döneminde
İngilizce öğrenmek için en uygun ülkelerden
bir tanesidir.
Okulun ilk günü yurtta kalan öğrenciler
yurttan, aile yanında kalan öğrenciler
otobüs durağından programlarında belirtilen
saatte servisle alınır ve seviye tespit sınavı
için okula götürülür. Her öğrenci kendi
seviyesine uygun uluslararası karma sınıflara
yerleştirilir. Haftada 20 ders olarak verilen
İngilizce dil eğitimi sabah ya da öğleden
sonra yapılmaktadır. Dersler, okuma, yazma,
dinleme, akıcı konuşma, kelime bilgisi ve
İngilizceyi etkin şekilde kullanma üzerine
yoğunlaşmıştır. sosyal, sportif aktivite ve
geziler: Haftada 5 yarım gün, 5 akşam ve 1
tam gün aktivite ve geziler
www.hamledanismanlik.com

8 Avrupa ülkesinde 120 milyondan fazla
kişi tarafindan konuşulan Almanca, en önde
gelen kültür dillerinden biridir. Almanya,
Almanca’yı anavatanında öğrenmek isteyen
öğrencilerin en fazla tercih ettiği ülke olmayı
sürdürmektedir.

Almanya’da dil kursları üniversiteler

ALMANYA’DA
KONAKLAMA

Okullarımız aile yanı, yurt ve pansiyonda
konaklama alternatifleri sunmaktadır.

ve özel dil okullarınca yürütülmektedir.
Üniversiteler, düzenledikleri programlarda
oldukça ekonomik seçenekler sunmalarına
karşın, kabul edecekleri öğrencilerin
birtakım şartları yerine getirmelerini
beklerler. Kursa başlamak için belli bir
seviyede Almanca bilme ve Almanya’da bir
üniversiteye önkayıt yaptırmış olma koşulu
gibi şartlar yüzünden çoğu öğrenci özel dil
okullarını tercih etmektedir. Bunun yanısıra,
üniversitelere kıyasla sınıf mevcutlarının az
olması, öğrencilere gösterilen özen ve zengin
program seçeneklerine sahip olmaları, özel
okulları daha da çekici kılmaktadır.

ALMANYA’DA
YAZOKULU
EĞİTİM

ALMANYA’DA İKLİM

• Evler otobüs ya da trenle 45 dakikayı

ılıman bir iklim görülmektedir. Yoğun olmasa
da neredeyse her ay yağışa rastlanılır. Yıllık
sıcaklık ortalaması 9,1°C’dir.

Aile yanı konaklama; Öğrenciler çift kişilik
odalarda konaklarlar. Tek kişilik odalarda
kalmak isteyen öğrencilerin ekstra ücret
ödemeleri gerekmektedir
• Konaklamaya kahvaltı, öğle ve akşam
yemeği dahildir.

geçmeyecek şekilde okula yakın
mesafededir

Aileler öğrenci konaklaması konusunda
denetlenmekte olan ve genelde tecrübeli
ailelerden seçilmektedir. Aile yanında
konaklayacak öğrencinin kendi dilini
kullanmaması için aynı ana dilden biri
ile konaklamasına izin verilmez. Aileler
misafir edecekleri öğrencilerin alışkanlıkları
ve tercihleri (alerji, yeme alışkanlığı)
doğrultusunda özellikle bilgilendirilirler.
Sıcak ve güvenli ev ortamında öğrenciler
ders dışında da Almanca dilini pratik yapma
imkanı bulmaktadır.
Örnek aktiviteler: Nuremberg şehri gezisi,
Nuremberg gölünde pedallı tekne gezisi, film
ve oyunlar, tırnamış, bowling, minigolf, açık
yüzme havuzunda spor aktiviteleri
Örnek gezi seçenekleri: Ulusal Müze, tarihi
Rothenburg ob der Tauber şehir merkezini
ziyaret, Ortaçağ Zindanları’na gezi, Sanayi
Kültürü Müzesi, tarihi Regensburg şehir
gezisi, Memorium Nuremberg Trials, Neues
Müzesi, UNESCO korumasındaki Bamberg
şehrine gezi, Nuremberg’in en önemli
kiliseleri olan St. Sebald ve St. Lorenz’e
rehberli tur, Würzburg gezisi, Tower of
Senses (Hisler Kulesi) Müzesi, Tucherschloss
Müzesi

FRANSA’DA
DİL EĞİTİMİ

İSPANYA’DA
DİL EĞİTİMİ

Dünyada en çok turist çeken ülkelerin
başında gelen Fransa, özellikle Paris
Üniversitesi, Toulouse ve Montpellier gibi
köklü üniversiteleriyle, eğitim alanında
birçok ülkeden daha fazla yabancı öğrenci
barındıran bir ülkedir. Fransa öğrencilere çok
zengin dil okulu seçenekleri sunmaktadır.
Dil okulları özellikle Paris, Nice, Monpellier,
La Rochelle, Amboise, Antibes ve Bordeux
şehirlerinde yoğun olarak bulunmaktadır.
Fransa’ya dil okullarına gelen öğrencilerin
büyük çoğunluğunu Batı Avrupalılar ve
Uzakdoğulular oluşturur. Fransa’daki
kursların programları çok çeşitli olmakla
beraber en çok tercih edilen programlar; tüm
seviyeler için Genel Fransızca kursları, uzun
dönem Akademik Yıl kursları, Yaz Okulları,
Fransız Kültürü ve Uygarlığı kursları, İş
fransızcası kursları ve Fransızca öğretmenleri
için düzenlenen kurslar olarak sıralanabilir.

İspanyolca dünyada en çok konuşulan
dillerden biridir. Dünyada 350 milyon kişi
İspanyolca’yı ana dili olarak kullanmaktadır
ve İspanyolca 21 ülkede resmi dildir. Yilda 55
milyon turistin ziyaret ettigi İspanya, tarihi,
kültürü ve muhteşem doğasıyla size dünyada
her geçen gün daha da geçerli olan bir dili
öğrenmenin keyfiyle beraber tatil tadında
zaman geçirme olanağı sunmaktadır.
Son yıllarda İspanyolca’ya olan talep
giderek artmaktadır. Bu talebi karşılamaya
çalışan kurslar birçok dil programları
düzenlemektedir.
Bu programlarr: Genel İspanyolca kursları,
Yöneticiler için İspanyolca kursları, çocuklar
ve gençler için Yaz Okulları, İspanyolca sanat,
tarih ve edebiyat kursları ve uzun dönem
Akademik Yıl kursları.
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