www.konusmakulubu.net

Neden Konuşma Kulübü?
Pek çok insan İngilizce ile ilgili ‘anlıyorum ama konuşamıyorum’ ifadesini çokça kullanır. Bu durum insanların
eğitim hayatından, iş hayatına hatta sosyal hayatına kadar etki eder ve neredeyse bir özgüven sorununa
dönüşür.
Aylarca İngilizce kurslarına gittiniz, İngilizce kitaplar aldınız, İngilizce sorular çözdünüz bunların sonunda
Dil bilgisi çalışmaktan İngilizce konuşmaya fırsatınız kalmadı ya da kurslarda dil bilgisi öğretildiğini bildiğiniz için
herhangi bir adım atmayı tercih etmediniz.
Özgeçmişinizde; İngilizce okuma: iyi, İngilizce anlama: iyi, İngilizce konuşma: orta yazıyor ama
artık değiştirmek istiyorsunuz.
Konuşma Kulübü’nde İngilizce eğitimleri almak için aşağıdaki gibi bir çok sebebiniz olacaktır.
•

Konuşma Kulübü eğitimleri Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na
hazırlanmıştır.

(CEFR) göre

•
•

Uzman öğretmenler eşliğinde günümüz konuları işlenir, böylece öğrendiklerinizi hemen uygulamaya
başlarsınız.

•

Eğitimlerinizi online olarak, canlı sınıﬂarda alırsınız.

•

Eğitimleriniz sonunda Konuşma Kulübü sertiﬁkanızı alabilirsiniz.

•

Konuşma Kulübü eğitimleri ezbere dayalı değildir.

•

Konuşma Kulübü öğrencileri hangi kurda olursa olsun İngilizce Konuşma özgüvenine sahip olurlar.

•

Konuşma Kulübü eğitimlerinde gündelik ve profesyonel hayatta kullanılan kalıp ve deyimleri deneyimleyerek
(sıkça kullanarak) öğrenirsiniz.

•
•

Sıkıcı bir ders ortamı yerine konuşarak İngilizce öğrenmek, hata yapma korkunuzu ortadan kaldırır.

•

Derslerde yapacağınız kısa sunumlarla, topluluk önünde İngilizce konuşmanız için gereken özgüveni
kazanırsınız.

GENEL İNGİLİZCE
EĞİTİMLERİ

Hayatı İngilizce Konuşuyoruz

Başlangıç Seviyesi
Elementary A1-A2
Konuşma
Hayati konularla ilgili çok basit sorular sorabilir ve cevaplayabilirsiniz. Kendinizi, hayatınızı, yaşadığınız yeri ve tanıdığınız insanları
anlatabilirsiniz. Eğitim ve mesleğiniz ile ilgili basit açıklamalarda bulunabilirsiniz. Ailenizden, hobilerinizden bahsedebilirsiniz.
Anlama
Yavaş konuşulduğunda kendinizle ilgili ve bildiğiniz konulardaki basit söylemleri anlayabilirsiniz. İlgi alanınıza giren veya alışık
olduğunuz konularla ilgili basit sözleri; aile, kişisel bilgi, alışveriş gibi sık kullanılan ifadeleri anlayabilirsiniz.
Yazma
Kısa ve basit notlar, mesajlar ve tebrik kartları yazabilirsiniz. Otel ya da farklı bir kayıt formundaki kişisel bilgiler kısmını
doldurabilirsiniz.
İlgi alanınıza giren konular ve acil gerekli durumlarla ilgili kısa ve basit mesajlar yazabilirsiniz. Kısa ve öz mektuplar yazabilirsiniz.

Eğitimin Hede
1. Ay
2. Ay
3. Ay

Kimler Katılabilir?
Daha önce hiç İngilizce konuşma tecrübesi bulunmayan, ya da A1-A2 seviyesinde İngilizce dil bilgisi olan herkes
Konuşma Kulübü Seviye 1 bölümüne katılabilir..

Konuşma Kulübü'nde
İngilizce Öğrenmek
çok kolay!

Orta Seviye
Intermediate, B1-B2
Konuşma
İngilizcenin konuşulduğu bir ülkede seyahat ederken oluşabilecek tüm durumlarla ilgili konuşabilirsiniz. Günlük hayat ya da
bildiğiniz konularla ilgili İngilizce sohbetlere katılabilirsiniz. İngilizceyi anadili olarak konuşan insanlarla akıcı ve anlaşılır bir biçimde
yapabilirsiniz.
Anlama
Okul, iş ya da özel hayatınıza karşınıza çıkan konularla ilgili konuşmaların anahatlarını anlayabilirsiniz. Yavaş ve net olduğunda
çeşitli yayın ve haberlerin ana konusunu anlayabilirsiniz. Konu hakkında bilginiz olması durumunda karmaşık konuşmaların bile
metinleri anlayabilirsiniz.
Yazma
Bildiğiniz konularla ilgili basit bağlantılı cümleler yazabilirsiniz. Düşünce ve deneyimlerinizden oluşan yazılar-mektuplar
uzun yazı ve mektuplar yazabilirsiniz.

Eğitimin Hede
1. Ay
2. Ay
3. Ay

Kimler Katılabilir?
A2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olan herkes, Konuşma Kulübü Seviye2’ye katılabilir.

İleri Seviye
Advanced C1-C2
Konuşma
Söylemeniz gereken şeyleri düşünmenize gerek kalmadan akıcı bir konuşma sürdürebilirsiniz. Karmaşık konularda bile anlaşılır,
planlı ve duruma uygun bir tarz kullanarak konuşabilirsiniz. Kendinizi akıcı bir şekilde ve duruma en uygun söylemleri kullanarak
ifade edebilirsiniz. Deyimleri ve mecazi ifadeleri ustalıkla kullanabilir ve söylediklerinizi yeniden farklı şekilllerde açıklayabilirsiniz.
Anlama
zorlanmadan anlayabilirsiniz. İlgi alanınıza girmeyen teknik makale ve yazıları bile anlayabilirsiniz. İngilizcede yapılan tüm karmaşık
Yazılı tüm edebi eserler ve karmaşık teknik metinleri kolayca anlayabilirsiniz.
Yazma
Bir makale ya da rapor gibi karmaşık konulara sahip metinleri, doğru tarz ve ifadeleri kullanarak yazabilirsiniz. Önemli konuları
vurgulayabilir ve ana noktaya bağlayabilirsiniz. En karmaşık ve teknik konularda, okuyucunun önemli noktaları anlayabileceği
metinler yazabilirsiniz.sistematik ve mantıklı bir tutarlılıkla makaleler, raporlar veya mektuplar yazabilirsiniz.

Eğitimin Hedefi
1. Ay
2. Ay
3. Ay

Kimler Katılabilir?
B2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olan, İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyen herkes Seviye 3’e katılabilir.

MESLEKİ
İNGİLİZCE

Genel İş İngilizcesi
Konuşma Kulübü English for Business eğitimleri ile çalışma ortamında ve iş hayatı ile ilgili aktivitelerinizde İngilizceyi daha kolay
ve etkili bir biçimde kullanacaksınız.
Çalışma hayatı, etkili ve doğru iletişim demektir. Bunu gerçekleştirebilmek için, doğru yerde doğru söylemleri kullanmak gerekir.
İngilizce özgeçmiş hazırlama, iş mülakatları ve üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılarda sunum yapma gibi aktivitelerde,
İngilizceyi doğru ve ayrıntılı bir biçimde kullanamıyor musunuz? Profesyonel çalışma hayatında size en gerekli olacak konuları
kapsayan eğitim müfredatımızda, iş yazışmaları ve anlaşmalar, toplantı ve sunumlar, iş seyahatleri ve yönetim stratejileri gibi
konularda birçok yeni kelime ve terim öğrenirken, diyalog ve canlandırma yoluyla İngilizcenizi geliştireceksiniz. Eğitimlerimize
katılmanız için orta seviyede İngilizce bilginizin olması yeterli.

Bilişim İngilizcesi
Bilişim sektöründe çalışan ya da ilgilenenler ve orta seviyede İngilizce bilgisi olanlar için English for IT eğitimleri ile bilgisayar ve
bilgi teknolojileri alanında gerekli olan İngilizce’yi konuşmanıza yardımcı oluyor.
IT personelleri için, çalışma ortamındaki sorunlara acil müdahale etmek ve kısa sürede çözüm üretebilmek büyük önem
taşır. Bu yüzden gerekli olan, yanlış anlaşılmaya açık veya karmaşık bir konuşma yerine, sonuç odaklı, anlaşılır ve hızlı bir
İngilizce ile iletişim kurmaktır. Sektörle ilgili İngilizce’yi gerek telefon ve internet yoluyla, gerek yüz yüze iletişim kuracak şekilde
öğreneceksiniz ve bu sektörde karşılaşılabilecek durumların canlandırmalarını yapacaksınız. English for IT eğitimlerinde, yazılım
konulardan oluşan eğitim müfredatımızda hem gerekli kelime-kalıpları hem de önemli yapı ve diyalogları kullanarak İngilizcenizi
bir üst seviyeye taşıyacaksınız.

Turizm İngilizcesi
Turizm sektöründe çalışan veya çalışmayı planlayan kişiler için, English for Tourism eğitimleriyle İngilizceyi daha doğru ve aktif
bir şekilde öğrenmenizi sağlıyor.
Söz konusu turizm ve turistik hizmetler olduğunda, kişileri doğru yönlendirmek ve doğru karşılamak büyük önem taşımaktadır.
Seyahat planlamaları, müşteri ve konuklarla ilgilenme, rezervasyon gibi konularda İngilizceyi anlaşılır ve doğru bir şekilde
alışveriş, acil durumlar, seyahat ve tatil paketleri gibi konulardan oluşan eğitim müfredatımızda, bu sektörde en çok karşılaşılan
ve ihtiyaç duyulan terim ve kalıpları öğrenip, ders akışında aktif biçimde kullanarak öğreneceksiniz. Derslerde yapacağınız
sektör odaklı diyaloglarla da konuşma becerilerinizi geliştireceksiniz. Konuşma Kulübü English for Tourism eğitimlerine orta
seviye İngilizce bilgisine sahip herkes katılabilir.

Sekreterlik İngilizcesi
yönelik English for Secretaries eğitimi ile pratik ve etkili İngilizce konuşmayı öğretiyor.

oluşan müfredatımız sayesinde birçok kelime ve yapı öğrenecek ve bunları derslerde konuşarak öğreneceksiniz. Orta seviye
İngilizce bilginiz ile Konuşma Kulübü English for Secretaries eğitimine katılabilirsiniz.

Online İngilizce
hangi bir yerden, derselere katılabilmenizi sağlıyor.
Tek yapmanız gereken, ders saati geldiğinde kulaklıklarınız, bilgisayarınız, tabletiniz ya da akıllı telefonunuzla hazır durumda
geldikten sonra hocanız dersi başlatıyor. Yerden bağımsız olarak öğretmeniniz ve diğer sınıf arkadaşlarınızla online ve canlı
olarak derslerinizi işliyorsunuz.
Konuşma Kulübü online eğitimlerinde hem genel kur (A1-A2-B1-B2-C1-C2) derslerine hem de mesleklere özel İngilizce
derslerine kayıt olabilirsiniz.
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