
GELECEĞİNİZİ 
AYDINLATIN
BİRLEŞİK KRALLIKTA VE İRLANDA DA İNGİLİZCE EĞİTİMİ YA DA STAJ İMKANI

Yıllardır öğrencilerin hedefl erini 
zenginleşti riyoruz

ÜNIVERSITE 
HAZIRLIK İNGILIZCE

20 yılı aşkın bir süredir, öğrencilerin hedefl erine ulaşmalarına yardımcı olduk. Uzmanlığımız sonucunda 
kazandığımız ödülle Staj ve İngilizce kursları verdik. Asla unutmayacağınız bir deneyim için bizimle birlikte 
İngiltere veya İrlanda ya gelin.

Hayat dolu Londra ve güneşli 
Eastbourne da İngilizce eğiti minizi 
alırken, unutulmaz anılar birikti receksiniz. 
Kurslarımız öğrencilerin ihti yaçlarına ve 
gereksinimlerine göre dizayn edilmişti r.
Kurslarımız;

•  Genel İngilizce
•  İngilizce Prati k
•  İş İngilizcesi
•  Bire bir İngilizce

Her ne için İngilizce öğrenmek 
isti yorsanız, kurslarımız hedefi nize 
ulaşmanıza yardımcı olacaktı r.

Eğer İngilizce konuşulan bir ülke de 
Üniversiteye katı lacaksanız, İngilizceye 
iyi bir şekilde hakim olmanız gerekmekte. 
Akademik İngilizceden, Universite 
hazırlığa kadar geniş kurs seçenekleri 
bulunmakta. Kurslarımız:

•  Üniversite için İngilizce
•  ILETS
•  Yoğun İngilizce
•  Sınırsız İngilizce

Kurslarımız, her yıl öğrencilere 
Üniversite için yardım etmekte. Bize 
katı lın ve Üniversite için sizi hazırlayalım.

Birleşik Krallık ve İrlanda staj programları 
sizi daha ileriye taşımak için tasarlanmış 
olup, kariyerinize ilk basamağı atmanızda 
yardımcı olacaktı r.

•  Perakande
•  İş yöneti mi
•  Pazarlama
•  Moda

5 kez kazanmış olduğumuz STM Work 
Experience ödülü ile kaliteli bir deneyim 
sağlayacağımızdan emin olabilirsinizç

STAJLARI 



DIĞER SERVISLER

KONAKLAMA
Memnuniyeti nizi saglamak icin , konaklama en buyuk unsurlardan 
biridir. Öğrencilerimizin ihti yaçlarına göre güvenli ve konforlu 
seçenekler arasından seçim yapmalarında yardımcı olabiliyoruz.

Aile yani konaklama - Eğer bir evde mümkün olduğunca İngilizce 
prati ği edebileceğiniz uygun fi yatlı bir konaklama seçeneği arıyorsanız, 
aile yanı konaklama en mükemmel seçimdir. Aile yanında kalma 
seçeneklerimiz Londra, İngiltere ve İrlanda’da mevcutt ur.

Konut - Londra’ya özgü, başkentt eki zamanınızı en iyi şekilde 
değerlendirmek için esneklik ve bağımsızlık arayanlar için bu seçenek 
mükemmeldir. Bolge olarak 1, 2 veya 3’te yemekli, özel veya öğrenci 
evinde olacaksınız.   

GEZILER / AKTIVITELER
İngilizce derslerinin yanı sıra. öğrencilerimizi eğlendirmek ve yeni 
kültürler tanıtmak için sosyal programlarımız mevcutt ur. Birleşik 
Krallığın birçok bölgesine geziler düzenlemekteyiz. Bu sayede 
öğrenciler farklı ülkelerden arkadaş edinecekleri gibi İngiliz Kültürünü 
daha yakından tanıma imkanına da sahip olacaklar.

Öğrencilerimize unutamayackları deneyimler yaşatmak için, en popüler 
turist etkinliklerine indirimli giriş sunuyoruz.

Twin 
Hakkında
Dünyanın her yerinden öğrenciler 
tarafı ndan güvenilen Twin, İngilizce Dil 
Okulu, Turizm ve Staj merkezidir.

Okullarımız Londra ve Eastbourne da 
bulunmaktadır. Ayrıca Mıdlands ve İngiltere’nin 
güneyi olmak üzere 4 tane Yaz Okulumuz 
mevcutt ur. Bütün okullarımız Briti sh 
Council tarafı ndan onaylı ve düzenli olarak 
denetlenmektedir. Bu da Twin’den alacağınız 
eğiti min kalitesini garanti lemektedir.

Dünyanın dört bir yanından gelen insanlara staj 
olanakları sunabilmek için BUNAC ile ortaklık 
kurduk. Ödüllü ekibimiz, Londra, İngiltere ve 
İrlanda’daki şirketlerdeki herhangi bir süre için is 
yerlesti rmesi yapabiliyor.

Amacınız eğiti minize devam etmek, kariyer 
beklenti lerinizi gelişti rmek veya İngiltere’de 
eğlenceli bir deneyim kazanmak olsun, sizin için 
bir kurs veya program bulabiliriz.

twinuk.com

@twinenglishcentres
@twininternships

YAZ OKULLARI

Chichester, Eastbourne, Leamington Spa and London Eltham yaz 
okulu merkezlerimiz. 8-17 yaş arası gençlere. İngilizce öğrenme, İngiliz 
kültürünü tanımaları ve eğlenmeleri için imkanlar sunmakta. Dünyanın 
her tarafı ndan, her seviyeden öğrenciler bu programlara katı lıp, eğiti mli 
ve uzman öğretmenlerimiz ve Akti vite Liderlerimizle  keyifl i bir yaz 
geçirebilirler.

www.twinsummercentres.com


