
 

Explore Yurt Dışı Eğitim Kariyer 
Tel: 212 236 48 58 / 0552 214 14 54 

Barbaros Bulvarı Gürel Apt. No 49 K:1 D:2 Beşiktaş / İSTANBUL 
www.exploreedu.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Languages International 

Y E N İ  Z E L A N D A  -  A U C K L A N D  

G e n e l  B i l g i l e r  

S u n u l a n  P r o g r a m l a r  

İ l e t i ş i m  
Nitelikli, deneyimli ve güler yüzlü öğretim kadromuz, öğrenme hedeflerinize etkili ve 

eğlenceli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Çok çeşitli kurslar: Tüm öğrencilerin seviyesine 

ve hedeflerine uygun İngilizce dil kurslarımız ve öğretmen eğitim kurslarımız var. 

Öğrenme Merkezi: Öğrenim Merkezinde, çok sayıda çalışma materyali ve öğretmenlerin 

yardımıyla İngilizce dil kursunuzun kişisel ihtiyaçlarınıza olabildiğince yakın olmasını sağlamanıza 

yardımcı oluyoruz. 

Test ve danışmanlık: Düzenli ilerleme testi ve öğretmeninizle bire bir danışmanlık, 

öğrenme hedeflerinize ne kadar yakın olduğunuzu görmenize yardımcı olur. 

+64 9 309-0615 

info@languages.ac.nz 

PO Box 5293 

Auckland 1141 

https://www.languages.ac.nz/ 

Genel İngilizce (GE) 

İş İngilizcesi (EB) 

IELTS Hazırlığı 

IELTS Akademik Yazma Akşam Sınıfı 

Üniversite için İngilizce (AB) 

B2 First 

(Eski adıyla Cambridge First Certificate in English or 

FCE) 

C1 Gelişmiş 

(Önceden Cambridge İleri İngilizce Sertifikası veya CAE 

olarak biliniyordu) 

C2 Yeterlilik 

(Eski adıyla Cambridge İngilizce Yeterlilik Sertifikası 

veya CPE olarak biliniyordu) 

B2 İşletme Vantage 

(Daha önce Cambridge BEC Vantage olarak biliniyordu) 

C1 İşletme Daha Yüksek 

(Eski adıyla Cambridge BEC Higher olarak biliniyordu) 

Yönetici Kursu (EXE) 

1'e 1 dersler ve grup derslerinin birleşimi 

OET Hazırlığı 

Mesleki İngilizce Sınavına Hazırlık. Bu İngilizce testi, 

sağlık hizmetlerinde çalışan kişiler içindir. 

Konaklama: 
 

Languages International, derslere katılan öğrencilere 3 

ana konaklama türü sunar. 

 

Özenle seçilmiş aile yanında kalmanızı tavsiye ederiz. Bu, 

İngilizcenizi geliştirmenin ve Yeni Zelanda ve kültürü 

hakkında daha fazla bilgi edinmenin en iyi yoludur. 

 

Daha bağımsız bir konaklama arıyorsanız, Auckland şehir 

merkezinde öğrenci yurdu ve servisli daireler de 

sunuyoruz. 

 

(18 yaşın altındaysanız, sadece okul tarafından veya bir 

akrabanız veya ailenizin yakın bir arkadaşıyla ayarlanan 

aile yanında konaklamada kalabilirsiniz. Öğrenci 

Yurdunda kalamazsınız. 18 yaşın altındakiler için daha 

fazla bilgi.) 

 

Program ve diğer fiyat bilgilerine aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz:  

 

https://www.languages.ac.nz/how-to-enrol/prices/ 

mailto:info@languages.ac.nz

