BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?

İngiliz Kültür Eğitim Kurumları, ülkemizde uzun yıllardır güvenin odak noktası olmuştur. 2006 yılından itibaren marka
tescilini alarak Markalar Birliği tarafından Türkiye çapında temsilcilikler vermeye başlamıştır.
İngiliz Kültür Eğitim Kurumları, eğitimde köklü birikimini, modern eğitim yöntemleriyle sürekli yenileyen çağdaş bir
eğitim kurumudur. Yabancı dil eğitimini Türkiye´de ki her okulunda belli bir standart içinde sürdüren ulusal bir markadır.
İngiliz Kültür Eğitim Kurumları’nın ülkemizin 60‘ ı aşkın noktasında dil okulu, 20‘ yi aşkın noktasında Anaokulu ve artık
birçok ilimizde kolejleriyle hizmet vermektedir. Asıl meslekleri öğretmenlik olan Türk ve Yabancı eğitmenlerden oluşan
eğitim kadrosunun kalitesini sürekli koruyan, modern teknik donanıma sahip bir kuruluştur.
Tüm yönetim kurulu üyeleri Türklerden oluşan kuruluşumuzun amacı; bulunduğu her ülkenin ve öncelikle yaşadığı
toplumun değerlerine saygı duyan ve kendi kültürünü uluslararası alanda en üst düzeyde temsil edebilen öğrenciler
yetiştirmektir.
Tarihsel amacı eskiden de olduğu gibi bugünde öncelikle yaşadığımız ülkeyi ve kültürü yüceltmek, ona değer
kazandırmak olan kuruluşumuz öncelikli olarak Global dünyada sınırları kalkmış bir ekonomik pazarda var olabilen kaliteli
ve nitelikli öğrenci yetiştirmeye odaklanmıştır.

AMACIMIZ

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

• Ezberlemeyi değil, araştırmayı seven,
• Kişisel hak ve özgürlüklerini koruyabilen,
• Kendi ayakları üstünde durabilen,
• Güçlükler karşısında yılmadan savaşabilen,
• Çalışkan ve sorumluluk sahibi,
• En az bir yabancı dili mükemmel düzeyde konuşan,
• Teknolojiye hakim,
• Bilimsel düşünüşe sahip,
• Sorgulamadan hiçbir düşünceyi kabul etmeyen,
• Başkalarının hakları olmazsa kendi haklarının da
olmayacağını bilen,
• Dünyanın her ülkesinde yaşamını sürdürebilecek
kadar entelektüel,
• Yaşadığı toplumun geleneklerine, değerlerine ve
inanışlarına saygılı,
• Kendi değerlerine ve geleneklerine sahip çıkan,
• Kendisini ve hiç kimseyi küçük görmeyen yöneticiler,
iş adamları ve donanımı yüksek, onurlu bireyler
yetiştirmektir.

İngiliz Kültür Kolejleri;
• Matematik ve Fen Bilgisi derslerini İngilizce vermektedir.
• Haftada 16 saat İngilizce dersi verir.
• İkinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi verir.
• Avrupa Konseyi’nden onaylı Avrupa Dil Portfolyosu verir.
• Her öğretmenine Uluslararası İngilizce Öğretmenliği
Belgesi (TEFL) verir.
• Uluslararası akredite edilmiştir.
• Canlı yayında internetten özel dersler verir.
• Mental Aritmetik Eğitimleri verir.
• Öğrencilerinin sınırsız kullanımına açık
internet siteleri verir.
• Mezunlarımız anlaşmalı Amerikan Üniversiteleri’ne
sınavsız geçiş yapar.
• Anaokullarında Montessori Eğitimi verir.
• Uluslararası Aktif Okul ünvanını almış ülkemizdeki ilk kolejdir.
• Her öğrencisine güvenli gelecek sigortası yapar.
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İNGİLİZCE ANAOKULU

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU
HER SINIFTA İKİ ÖĞRETMEN (BILINGUAL EĞİTİM)*
ORGANİK GIDA ÜRÜNLERİ VE HİJYEN

“İngilizce benim ikinci anadilim.”

*2511 sayılı Tebliğler Dergisinin 32 nolu Talim Terbiye Kurulu kararına göre uygulanmaktadır.
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İNGİLİZCE
ANAOKULLARIMIZ
İNGİLİZCE ANAOKULLARIMIZ

Ülkemizde uzun yıllardır güvenin odak noktası olan İngiliz Kültür Eğitim Kurumları, 3-6 yaş grubu için özel bir yapılanmayı

İngiliz Kültür Kolejleri Anaokulu olarak sunmaktadır. İngiliz Kültür Kolejleri Anaokulu çocukların en temel özelliği olan
merak duygusunu ve hayal dünyalarını en üst düzeyde geliştirecek biçimde hazırlanmış sınıﬂarda, çocuk güvenliğini
maksimum düzeyde gözeterek özel yöntemlerle İngilizce öğretirken diğer yandan da çocukların kişisel gelişimlerini
destekleyen aktivite programları sunar.
Avrupa Dil Portfolyosu - İngiliz Kültür Eğitim Kurumları çocuklarına Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanmış ve bütün Avrupa’da uygulanmakta
olan dil eğitim modeli ile hizmet vermekte olup gelecekte çocuklarımız, hayat
boyu eğitimini alacakları programı okul öncesi dönemden başlayarak takip
edeceklerdir.
Bir Sınıfta İki Öğretmen (Bilingual Eğitim) - Bir sınıfta iki öğretmenle
çocuklarımız, iki farklı dili konuşan ebeveynden dil öğrenir gibi hayatın olağan
akışı içinde dilin bir iletişim metodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması
için bu metodu kullanması gerektiğini anlar. Bu eğitim modelinde İngilizce,
öğrencilerimize bir ders olarak değil doğal hayatın akışı içinde farkında olmadan
öğretilmektedir.
Organik Gıda Ürünleri ve Hijyen - İngiliz Kültür Kolejleri Anaokulu’nda
çocuklarımıza organik süt ve serbest dolaşımlı doğal ortamlarda yaşayan
tavuklardan temin edilen organik yumurtalar ikram edilmektedir. Diğer tüm
gıdalarımızda HACCP belgesi sahibi, ülkemizin tanınan markalarının kaliteli gıda
marketlerinde satılmakta olan en üst kalite ve doğala yakın ürünleri
kullanmaktadır. Anaokullarımız bu konuda Markalar Birliği tarafından düzenli
olarak denetlenmektedir.
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İNGİLİZCE ANAOKULLARIMIZ

Öğrencilerimiz haftanın her günü başka bir sınıfta eğitim alırlar.

“Hergün aynı sınıfta hayal kurulmaz.”

DENİZLER ALEMİ SINIFI

Yaşam yalnızca karada mı? Suyun yaşam için önemini tabii ki biliyorsunuz.
Ama sulardaki yaşamı ne kadar biliyorsunuz? Bir deniz yıldızının ne kadar
yaşadığını, nasıl ürediğini ve nasıl beslendiğini biliyor musunuz? Denizler
alemi, bir yandan suyun tartışılmaz dinginliğini yaşatırken diğer yandan
çocuklarımızın ufkunu genişletecek.

UZAY SINIFI

Gökyüzü, yıldızlar, farklı gezegenler ve farklı yaşam formları her çocuğun
ilgisini çeker. Uzay sınıfımız çocuklarımızın uzayı ve dünyamızı algılama
sürecini hızlandıracak, onların merak duygularını kamçılayacak ve ömür
boyu belleklerinden silinmeyecek öğrenmeler gerçekleştirmelerini
sağlayacak.

GELECEĞİN DÜNYASI SINIFI

Gelecek sınıfımız, çocuklarımızın geleceği şimdiden kurgulayabileceği,
insanlık adına olumlu beklentiler geliştirebileceği, insanoğlunun ilerde
sahip olacağı bilimsel ve teknolojik gelişmelere çabuk adapte olmalarını
sağlayacak biçimde kurgulanmıştır.

MASAL SINIFI

Masal sevmeyen çocuk olur mu? Bütün çocuklar masal sever.Masallar
çocukların hayal dünyasını besleyen, yaşamı anlamlandırmalarını ve
yaşama ilişkin kavramları, değerleri öğrenmelerini sağlayan, onları
eğlendiren ve bu arada eğiten çok önemli öğrenme araçlarıdır.

KÖY SINIFI

Metropollerin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında köy yaşantısı
giderek yok olmakta ve çocuklarımız bu yaşam biçimini hiç tanıyamadan
büyümekteler. Köy sınıfımız çocuklarımızın köy yaşantısı ve doğal yaşam
konusunda ﬁkir sahibi olmalarını sağlayacak.

ORMAN SINIFI

Çocuğunuzu kaç kez bir ormana götürdünüz? Siz bir ormanda yönünüzü
nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Çocuklarımız ormanlar aleminde ders
yaparken yaşama ve doğaya ilişkin çok özel bilgilere sahip olacak,
ormanların önemini kavrayacak, farklı canlı türlerini tanıyacak, hayvanları
ve doğayı çok sevecekler.
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AKTİF OKUL

ULUSLARARASI AKTİF OKUL
Fazla

kilo ve hareketsizlik gelişen dünyanın en ciddi
sorunlarından bir tanesidir. Ülkemizdeki 7-16 yaş grubu
çocukların %32’si obez, %30’da fazla kiloludur. Ülkemizdeki
çocukların %72’si günlük yapılması gereken, sağlıklı
yaşamanın temeli olan ve çeşitli motor gruplarının gelişimi
için şart olan azami bedensel aktiviteyi yapmamaktadır.

U

luslararası Aktif Okullar, Amerika’da başlayan
hareketsizlik ve fazla kilo ile mücadele okullarıdır. Bu
okullarda haftada en az 8 saat bedensel aktivite yapılır.
Dersler drama da dahil olmak üzere mümkün olan en üst
seviyede hareketlidir. Bu okullarda sentetik şeker ve tatlılar
öğrenciye sunulmaz. Beyaz ekmek ve pirinç pilavı yerine bol
tahıllı ekmek ve bulgur pilavı verilir. Bu okulların
kantinlerinde tost bile kepek ekmeği ile yapılmaktadır.

B

ildiğiniz gibi vücut yağ hücreleri 16-18 yaş arasında gelişimlerini tamamlar yani bu yaş grubuna kilolu ya da şişman olarak
giren çocuklar ileri yaşlarda kilo almaya çok müsaittir. Çocuklarımızın ders başarısı kadar ve hatta daha da önemli sağlıklı bir
bedene sahip olmaları bir okulun en önemli görevleri arasındadır. Okulumuz Türkiye’de aktif okul bayrağı alabilmiş ve bu
konudaki çalışmaları uluslararası onaylanmış ilk kolejdir.

ANAOKULUMUZDA MONTESSORİ EĞİTİMİ
N

esneler her zaman çocukların ilgisini çeker. Çocuklar kavrayabildikleri andan itibaren farklı nesnelere dokunmak ve onları
dokunarak önce keşfetmek sonra da onlarla ne yapabileceklerini, nasıl kullanacaklarını öğrenmek isterler. Bu süreçte de
aslında her çocuk çok farklı yollar dener ve oldukça yaratıcıdır. Çocuklar bu yaratıcı eylemler denendikten sonra gerçek
anlamda nesnenin nasıl kullanılacağını öğrenirler. Bu arada da defalarca farklı deneyim yaşarlar. Bu deneyim sayesinde de
gelecekteki dönüştürme sürecine yatırım yapmış olurlar. Dönüştürme; bildiğimiz nesneleri farklı amaçlar için de
kullanabilmek, tasarruf yapabilmek, sınırlı kaynakları verimli kullanabilmek, yeni keşiﬂer yapmak için geçmiş deneyimlerden
yararlanarak yöntemler geliştirebilmek demektir.

O

kullarımızda 2.dil olan İngilizce’nin öğrenilmesinde de aynı yöntem izlenerek çocuğun daha çok uyaranla karşılaşması
sağlanmaktadır. Çocuklarımız materyalleri kullanarak öğrenirlerken 2 farklı dilde dış uyaranla karşılaşırlar; 2 öğretmenle de
iletişime geçerler, sorarlar ve her iki dilde de yanıt alırlar. Doğal ortamda her iki dili de kullanacakları için kalıcı dilsel beceri
geliştirirler.

“Uluslararası Eğitim, Özgür Çocuk”

Okulumuz Uluslararası Montessori Vakfı’nın resmi temsilcisidir.
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İLKOKUL - ORTAOKUL
ULUSLARARASI GEÇERLİ DİPLOMA
AVRUPA DİL PORTFOLYOSU
HER ÖĞRENCİMİZE GÜVENLİ GELECEK SİGORTASI

Eğitim sektörüne yeni bir anlayış getiriyoruz.
Güvenli gelecek sigortası ile en değerli varlığınız olan
çocuğunuzun eğitimi ve geleceği İngiliz Kültür Koleji ile
güvence altında.
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Haftada 16 Saat İngilizce

İngiliz Kültür Kolejeri'nde çocuklarımız haftada 16 saat İngilizce eğitimi alırlar.
Bunun temelinde öğrencilerimizin sürekli İngilizceye maruz kalmaları ve İngilizceyi kullanarak
öğrenmeleri hedeﬂenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz bu 16 saatlik eğitim diliminde İngilizce
Grammar (Dil Bilgisi) eğitimi yerine oyunlar, aktiviteler, şarkılar ve Role Play'ler (Canlandırma) ile
eğlenerek İngilizce konuşmayı öğrenirler.

Akıllı Tahta - Akıllı Defter

Ülkemizde ilk; Akıllı Defter uygulamamız sadece İngiliz Kültür Kolejleri’nde...
İngiliz Kültür Kolejeri’nde öğrencilerimize; içinde konu anlatımları, örnek soruları ve ödevleri
bulunan kitap-defterlerimiz standart olarak verilir. Böylelikle öğrencilerimizin ayrıca defter almasına
gerek kalmaz.
Bu kitap-defterlerimiz derslerde uyguladığımız akıllı tahta programımız ile birebir uyumludur. Bu
sayede ülkemizin her noktasında öğretmenlerimiz aynı kalitede hizmet vermektedir. Ayrıca
velilerimiz ek defter alma mecburiyetinden kurtulurlar.

İngilizce Matematik ve Fen Bilgisi
İngiliz Kültür Kolejleri’nin öncelikli hedeﬁ ülkemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası
ölçütlere getirilmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin tüm dünyadaki kendi yaşıtlarıyla aralarında seviye farkı
olmaması gerekir. Bunun için de öğrencilerimiz diledikleri bilimsel araştırmayı ya da
çalışmayı rahatlıkla yapsınlar diye okullarımızda Matematik
ve Fen Bilgisi dersleri İngilizce işlenmektedir.
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AVRUPA
DİL
PORTFOLYOSU
AVRUPA DİL PORTFOLYOSU
Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla birçok konuda standartlaşmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de
ortak bir standarda ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa Dil Portfolyosu, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş
kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kaydedip ifade
edebilecekleri bir dökümandır.

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na (The Common European) dayalı bir değerlendirme
sistemidir ve okulumuz bu sisteme geçmiştir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun
dayandığı eğitim kavramlarıdır. Her öğrencimiz bu sürece girer ve dil yeterliliklerini Avrupa Dil Portfolyosu ile belgeler.
İngiliz Kültür Kolejleri ülkemizde Avrupa Konseyi onaylı bu programı uygulamaya yetkili az sayıdaki eğitim kuruluşundan
bir tanesidir.

ULUSLARARASI
GEÇERLİ
DİPLOMA
ULUSLARARASI GEÇERLİ DİPLOMA
Ö

ğrencilerimiz Dual Skills Diploma in English Çift Diploma Programı sayesinde mezun olurken 2 diplomayı alabilirler.
Bu program İngiltere’deki eğitim müfredatını ülkemizdeki mevcut eğitim müfredatına uyarlar. Çift diploma almak
isteyen öğrencilerimiz her eğitim-öğretim yılı sonunda 2 hafta sürecek eğitim kampına katılırlar. Kamp süresince
İngilizce ağırlıklı Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri verilir. Ayrıca öğrencilerimiz Kariyer Planlama, İngilizce
Bilgi Teknolojileri, İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi seçmeli dersler alırlar. Eğitim sonunda alınan müfredat ve seçmeli dersler
ile ilgili yapılacak gelişim testini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 2. diplomayı almaya hak kazanırlar.

Ö

ğrencilerimiz aldıkları 2. diploma ile İngiltere’de fark dersleri, hazırlık sınıfı, giriş sınavı gibi prosedürlere takılmadan
eğitim hayatlarına devam edebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz her yaz yapılacak eğitim kamplarında alacakları seçmeli
dersler ile İngiltere’ye gittiklerinde ülkenin kültürüne ve yaşam şartlarına rahatlıkla uyum sağlayabilmektedirler.

SINAVSIZ
GEÇİŞ İMKANI
ULUSLARARASI
GEÇERLİ DİPLOMA İLE
YURTDIŞINDAKİ LİSELERE
VE ÜNİVERSİTELERE
SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI
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İLETİŞİMSEL DİL ÖĞRETİMİ

İLETİŞİMSEL DİL ÖĞRETİMİ

Bu zamana kadar dil, iletişim kurmanın dışında sadece sınav geçme odaklı öğretilmiştir. İngiliz Kültür Kolejleri’nce
benimsenen İletişimsel Yaklaşıma göre dil bir iletişim aracı olarak ele alınmaktadır.

O

kulumuzda sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, projeler, oyunlar ve yaratıcı rollerle gerçek bir iletişim ortamı
oluşturulmaktadır.

İletişimsel

Yaklaşımla yazma, okuma, konuşma, anlamadan oluşan dört beceriyi geliştirmek, öğrencilerimizin
öğrendikleri dilleri aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelere gittiklerinde
günlük durumlarla başa çıkmalarını sağlamak hedeﬁmizdir.

ULUSLARARASI DİL SINAVI

ULUSLARARASI DİL SINAVI

Ulusal Değerlendirme Sınavlarımız sayesinde okullarımızın ve öğrencilerimizin akademik başarıları da düzenli olarak

kontrol edilmektedir. Her iki eğitim döneminde birer kez olmak üzere yılda iki kez “İngiliz Kültür Koleji Ulusal
Değerlendirme Sınavı” yapılır. Hem okul yönetimi hem de öğrencilerimiz ve velilerimiz sınav sonuçlarını online
öğrenebilirler. Türkiye genelindeki tüm İngiliz Kültür Koleji öğrencilerinin katıldığı sınav sonucunda öğrencilerimiz hem
okullarında hem de Türkiye genelindeki durumlarını görebilirler.
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TEFL ÖĞRETMENE TEFL BELGESİ

HER ÖĞRETMENE TEFL BELGESİ

Her Öğretmeniniz TEFL Belgesi sahibi oluyor, bu sayede öğretmen kalitenizi belgeliyoruz.

İngiliz Kültür Kolejleri’nin kurumsal yeterlilikleri İngiltere’nin saygın kuruluşlarından Harvard Publishers and Qualiﬁcations
tarafından sertiﬁkalandırılmıştır. Bu süreçte okulumuz dil yeterliliklerinde dünya çapında tanınan sertiﬁkaya sahip
öğretmenlerce eğitilmiş olacaklardır.

İngiliz Kültür Kolejleri’nde öğretmenlerimiz dünyanın her ülkesinde öğretmenlik yapma becerisini ve sertiﬁkasını hizmet içi
eğitimlerde almaktadır.

24 SAAT ÖZEL DERS

İngiliz Kültür Kolejleri’nde öğrencilerimiz takviye ihtiyacı duydukları
derslerden 24 saate kadar özel ders alabilirler. Bu özel dersler 4 kişilik
gruplarda verilir. Servis saatlerinin uymadığı özel ders dilimlerinde
öğrencinin okula getirilmesi velilerimize aittir.

İngiliz Kültür Kolejleri’nde Cumartesi günleri aynı zamanda bir sosyal

etkinlik günüdür. Bu kapsamda öğrencilerimiz tiyatro, İngilizce
konuşma aktiviteleri, bulunduğumuz coğrafyaya uygun dans ve
nezaket dersleri ile bilgisayar, müzik, resim gibi yeteneklerine uygun
sanatsal çalışmaları bu günde yaparlar.
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Her iki öğrencimize 1 piyano düşecek şekilde

düzenlenen müzik dersleri, her öğrenciye
kendisini toplum içinde kanıtlamasını
sağlayacak salon dansları dersleri İngiliz Kültür
Kolejleri’nin değişen yenilikçi sosyal
aktivitelerini en iyi şekilde temsil eder.
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İNGİLİZ KÜLTÜR KOLEJLERİ
www.ingilizkultur.com.tr

