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NEDEN SPİNNAKER DİL OKULU?

NEDEN PORTSMOUTH`A GELMELİSİNİZ?
Portsmouth, İngiltere'nin güney kıyısında yer alan tarihi ve hareketli bir liman kentidir. Şehir yaşamak, çalışmak ve 
okumak için harika nedenlerle doludur. Portsmouth' ta muhteşem müzeler, canlı müzik mekanları, sanat 
galerileri, tarihi mekanlar, festivaller ve yıl boyunca sayısız etkinlikler vardır.

Panaromik deniz manzarası, yeşillikleriyle zengin parkları, kordon boyunca uzanan kentsel simge ve gezinti 
yerleri ziyaretçiler için büyük bir cazibe oluşturmaktadır. Birleşik Krallık ordusunun karargahı, tarihi tersanesi 
(Historic Dockyard) ve 170 metre yüksekliğinde, enfes liman manzarası  sunan Spinnaker Tower  görülmesi 
gegereken yerlerdendir. Ayrıca Kral VIII. Henry’ nin en ünlü kalelerinden biri olan Southsea Kalesi de ziyaretçilerin 
uğrak noktalarındandır.  

Kurslarımız British Council onaylıdır ve yüksek kaliteye odaklanmıştır. Sınıflarda en fazla 15 
kursiyer olduğu için öğretmenleriniz ve diğer kursiyerlerle konuşmak ve pratik yapmak için 
oldukça fazla olanağa sahip olacaksınız. Yüksek nitelikli ve anadili İngilizce olan 
öğretmenlerimiz eğlenceli ve hayatın içinden profesyonelce oluşturdukları öğrenme 
ortamlarıyla İngilizce seviyenizin gelişmesine ve İngilizceyi güvenle konuşmanıza yardımcı 
olacaklar.

ÖğÖğretmenlerimizin hem İngiltere'de hem de yurtdışında birçok ülkede edindikleri zengin 
deneyimleri kursiyelerlerimize ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim sunmalarını 
sağlamaktadır. IELTS gibi yeterlilik sınavlarına hazırlık konusunda güçlü bir birikime ve IELTS 
hazırlık kurslarında % 95 başarı oranına sahibiz.

HHem sınıf içinde hem sınıf dışında bireysel ihtiyaçlarınızın karşılanacağı okulumuzda eğitim 
ihtiyaçlarınızı karşılamanın yanısıra, bireysel diyetlerinize, kültür ve yaşantılarınıza uygun 
konaklama bulmak için gerekli özeni gösteriyoruz. Sizlere, dinlenebileceğiniz ve rahat 
olabileceğiniz temiz ve rahat yerleri sunuyoruz. 

OkulumuzOkulumuz Portsmouth şehrinin kalbinde, ünlü Spinnaker kulesinin yakınında 
bulunmaktadır. Tasarladığımız zengin sosyal ve kültürel etkinlikler hem Portsmouth’u hem 
İngiltere’yi keşfetmenizin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen insanlarla güvenli bir 
ortamda arkadaş olmanızı, konuşmanızı, deneyimlerinizi paylaşmanızı sağlayacak. 

Kurs sonunda verdiğimiz sertifika ve akademik raporla başarınızı kutluyoruz. Bu belge kurs 
süresince gösterdiğiniz olağan üstü çaba ve gelişiminizin kanıtı olacak. Vize başvuru 
süsürecinden başlayarak kurs sürecinde sizlerle olmak, sizleri memnun etmek, yardımcı 
olmak ve desteklemek için buradayız!

Ünlü İngiliz yazar Charles Dickens Portsmouth’ta doğmuştur. Edebiyat severler Portsmouth’ta bulunan 
Charles Dickens’ın yaşadığı evi ve müzesini ziyaret edebilirler. Ayrıca Conan Doyle’un Sharlock Holmes 
adli eserini yazarken kaldığı ev Portsmouthta’dır. Kitapseverler, yaygın ağı ve zengin eserleriyle hizmet 
veren Portsmouth kütüphanelerinden kitap okumak için faydalanabilirler. Tiyatro severler için zengin oyun 
ve müzikal seçenekleri yıl boyunca mevcuttur. Spinnaker Dil Okulu`nda İngilizce öğrenirken 
arkadaşlarınızla bu güzel şehrin tadını çıkaracak, kültürel ve tarihi mirası keşfederek, şehrin zengin kültürel 
yaşamı içinde İngilizcenizin hızla geliştiğini göreceksiniz. 

Şehir, ülkenin diğer bölgelerini keşfetmek için ideal bir merkez haline gelen başkent 
Londra' dan tren ve karayolu ile sadece 1,5 saat uzaklıktadır. Ancak, Londra' nın 
aksine, Portsmouth yaşamak ve ziyaret etmek için nispeten ucuz bir şehirdir; 
kkonaklama, dışarıda yemek yemek ve günlük harcamalar gibi yaşam maliyetleri 
Portsmouth’ta % 54 daha düşüktür. Bu, kentin birçok cazibe merkezinin ve gece 
hayatının tadını çıkarmak ve İngiltere'deki diğer şehirleri ve turistik yerleri ziyaret 
etmek için cebinizde daha fazla para olacak demektir.
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Haftalık 25 Saatlik Kurslar 

Genel İngilizce kurslarımız, öğrenmeniz için gerçek hayatla ilişkili, rahatlatıcı, ilgi çekici ve etkileşimli bir ortam sunar.
 Yaklaşımımızın temel unsurları şunlardır:
• Geldiğinizde ihtiyaç analizi yaparak hedeflerinizin ne olduğunu belirlemek - bu kurs boyunca gözden geçirilir.
• Dile ilişkin temel kavramları ve dört alandan oluşan dil becerilerini anlamanızı sağlayan sınıf metodolojilerini ve etkin-
liklerini teşvik etmek.
• Düzenli değerlendirme, böylece ilerlemenizi görebilirsiniz.
• Her grup / seviyeye uygun esnek haftalık müfredat.
• Seviyeye uygun popüler ve otantik edebiyat ürünlerinin kullanımı, kelime dağarcığını genişletmek, İngilizce'de 
kapsamlı okumayı teşvik etmek ve çeşitli okuma stratejilerini birleştirmek için her seviyede kullanılır.
. telaffuz
• dört dil becerisi: konuşma, okuma, yazma ve konuşma becerisi
•dilbilgisi
• kelime

Haftalık 15 Saatlik Kurslar

Genel Ingilizce

Genel Ingilizce

İngilizce dil becerileri 
İngilizce Dil Becerileri kurslarımız konuya dayalıdır ve dört beceriyi entegre eder, böylece İngilizcenizi geliştirebilir ve güven 
kazanabilirsiniz:
 • Okuma becerileri:hızla göz atmak, tarama, çıkarım, vb. 
• Yazma becerileri: resmi / gayri resmi e-postalar, yorumlar, makaleler vb. 
• Konuşma becerileri: tartışma, sunum yapma vb. 
• Dinleme be• Dinleme becerileri: belirli detayları dinlemek, anlam vb.

Sınav hazırlığı

Tüm sınav kursları aşağıdakileri içerir:
• Sınavı geçmenize yardımcı olacak teknikler ve stratejiler
• Kelime gibi dilin belirli alanlarına odaklanma ve farklı bölümleri ve görevleri cevaplamak için gereken gramer
• Güveninizi artırmak için testler yapma
•Sürekli değerlendirme

Ders saatleri: Pazartesi - Cuma - 09:15 - 12:30 (15 dakika arası)
Başlama tarihleri:   Banka tatilleri hariç her pazartesi

 Ders saatler: Pazartesi-Perşembe - 13: 30-16: 15 (15 dakika mola)
 Başlama tarihleri:   Banka tatilleri hariç her Pazartesi
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Yaz Kampları
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 KURS FIYATLARI

£200

£180

£150

£275 £275

£245 £250 

£200

1 -4 Haftalık

5+ Haftalık

24 + Haftalık

Haftalık 15 Saat Haftalık 25 Saat Yaz Kursları

60 Pound Kayıt Ücreti alınmaktadır.
Kitaplar ve çalışma materyalleri, giriş sınavı, öğrenci kartı, kütüphaneye giriş, Ücretsiz WiFii Kurs sertifikaları 
katıy ücretine dahildir.

Not: Yaz kursları için en düşük yaş 7, diğer kurslar için 16’dır. Ortalama sınıf mevcudumuz 6, en yüksek 15’dir.
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KONAKLAMA SEÇENEK VE FIYATLARI

60 Pound Konaklama organize ücreti alınmaktadır.

Aile Yanı Konaklama

Uygun Değil

Uygulanamaz

£95 £155

+£20

+£20

+£20

+£20

£175

Yemekler

Haftalık Fiyat

18 Yaş altı İçin

Özel Diyet(Helal, 

vejeteryan,

 vegan, gluten free, vb.

Evin mutfağında kendi 
yemeğinizi kendiniz yapacaksınız.

Pazartesi-Cuma
Kahvaltı ve Akşam Yemeği

Cumartesi &Pazar
3 öğün yemek

Pazartesi-Cuma
Kahvaltı, ekmek arası ve Akşam Yemeği

Cumartesi &Pazar
3 öğün yemek

Aile Yanı Konaklama 
Yarım pansiyon Aile Yanı Konaklama 

Tam Pansiyon

İngiltere’de Yaşam

Aile Yanı

 • Sizin mutlu olacağınızı düşündüğümüz bir ev seçmeye özen gösteriyoruz. İngiliz bir 
ailenin yanında yaşamak çok keyifli bir deneyim olabilir, ancak kendi evinizde 
yaşamaktan farklı olacağından uyum için hazırlıklı olmalısınız. 
 • İngiliz yaşamına uymak için evin kurallarına uymanız gerektiğini lütfen unutmayın.
  • Ev sahiplerinize yaklaşma şekliniz, size nasıl yaklaştıklarını etkileyecektir. Nezaket 
kurallarının İngiltere'de çok önemli olduğunu anlayacaksıınız-çoğu ülkede olduğu gibi. 
“Lütfen”, “Teşekkür ederim”, ‘Sen yapabilir misin ....?" ya da "Ben yapabilir miyim .....? ’ gibi 
kibar ifadeler İngiltere'deki günlük yaşamda en basit olanı yapmak için kullanılan dilin 
önemli bir parçasıdır. Bu yapıları kullanmak aileyle sıcak bir iletişim kurmanızı 
sağlayacaktır.

Elbette, "tipik" bir İngiliz aile yanında konaklama diye bir şey yoktur. Ev sahibiniz genç, orta 
yaşlı veya emekli olabilir; onların tutumları “modern” den “eski moda” ya kadar değişebilir ve 
onların sanattan futbola ilgisi olabilir. Ama onlar nazik ve dostça olacaklar. Bugün 
İngiltere'de, çiftler her zaman evli değil, ailenin yaşam standardı ne olursa olsun herkes 
çalışır. Bu nedenle, bütün ailenin ev işlerine yardımcı olmak için biraraya gelmesi anlaşılır 
oluyor. Sizden evi temizlemeniz beklenmemesine rağmen, akşam yemeği için sofrayı 
kurmak, kaldırmak, bulaşıkları kurulamaya yardımcı olmak gibi küçük işler kibarlık olarak 
kabulkabul edilir ve bu durumun ailenin bir parçası hissetmenize yardımcı olacağını görebilirsiniz. 
Ailenin evcil köpeği veya kedisi (bazılarında birden fazla var) varsa, onları ailenin önemli üy-
eleri olarak gördüklerine şaşırabilirsiniz.
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Get in touch
Tel

+44 (0) 23 9283 7847

Email
info@spinnakerschoolofenglish.com

Address
2 Isambard Brunel Road,

Portsmouth, PO1 2DUPortsmouth, PO1 2DU

Website
www.spinnakerschoolofenglish.com
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