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Neden
Yurtdýþýnda
Egitim

Almalýsýnýz?

.
Iþimizi
seviyoruz!

Neden Education Campý Tercih Etmelisiniz?
1 Hayatýnýzý Deðiþtirin!
Dünyaya farklý bir açýdan bakýn! Yurtdýþýnda eðitim alarak
hayatýnýzýn geri kalanýný farklý bir çizgiye taþýyýn ve kiþisel geliþiminiz
için kendinize benzersiz bir fýrsat tanýyýn!
2 Akademik Baþarý Elde Edin!
Education Campýn tavsiye ettiði bir eðitim kurumunda alacaðýnýz
eðitim ileride devam edebiliceðiniz lisans ve yüksek lisans
eðitiminizde size çok yararý olacaktýr.
3 Farklý Kültürler Tanýyýn!
Deðiþik kültürlerden gelen öðrenciler aralarýndaki farkýn aþýlamaz
olmadýðýný yaþayarak öðrenirler. Bu deneyim farklýlýklara saygý
duymayý öðretirken hoþgörü kazanmanýzý da saðlar.
4 Yeni Arkadaþlýklar Kurun!
Yurtdýþýnda alacaðýnýz eðitim, deðiþik kültürlerden gelen öðrencilerle
arkadaþlýklar kurup, yabancý dili kendi kurallarý çerçevesinde
öðrenmenizi saðlayacaktýr.

8 Yurtdýþýnda Eðitim Pahalý Deðildir!
Yurtdýþýnda eðitim aldýðýnýz süre boyunca çalýþarak masraflarýnýzý
karþýlayabilir, burs alabilir ve banka kredilerini yurtdýþýnda eðitim
için kullanabilirsiniz. Education Campýn amacýnýza ve bütçenize
uygun eðitimi bulacaðýndan emin olabilirsiniz!

Tecrübeliyiz!
b l
1999 yýlýndan beri Ýngilteredeki öðrencilerimize eðitim ve çalýþma
deneyimlerimizi sunmaktayýz. Education Camp Yurtdýþý Eðitim
Danýþmanlýðý olarak Londra ve Bursadaki ofislerimizle
öðrencilerimizin hedeflerine ulaþmalarý için yüksek kalitede ve
bütçelerine en uygun okullarý & üniversitleri sunup eðitimleri
süresince de onlara destek ve yardýmcý olmaktayýz.

9 Paha Biçilmez Hayat Tecrübesi Edinin!
Liderlik, özgüven, sabýr, uyum, sorumluluk, yaratýcýlýk, kültürlerarasý
iletiþim, ekip çalýþmasýný güçlendirmek ve geliþtirmek gibi kazanýlan
yetenekler yurtdýþýndaki eðitimin birer avantajýdýr.

Ýlgiliyiz!
Education Campýn en önemli sorumluluðu öðrencilerini yakýndan
tanýmak, huzur ve güven içinde eðitim almalarýný saðlamaktýr.

10 Gezin, Görün, Eðlenin, Öðrenin!
Yurtdýþýnda alacaðýnýz eðitim sayesinde ufkunuzu geniþletip
akademik ve kiþisel geliþiminizde artýlar saðlayabilirsiniz. Hafta
sonlarý ve tatillerde diðer þehirleri ziyaret edebilir, deðiþik ülkelerden
gelen öðrencilerle geçireceðiniz bu program sürecinde Türkiyeye
güzel anýlarla ve kurulmuþ yeni arkadaþlýklarla dönebilirsiniz.

5 Yabancý Dilinizi Geliþtirin!
Yabancý dil eðitiminde dinleme ve konuþma becerisini geliþtirmenin
tek yolu, bu dilin konuþulduðu ülkelerde eðitim almak ve günlük
konuþmalara katýlarak öðrenmiþ olduðunuz dili hayata geçirmektir.
6 CV nize Deðer Katýn!
Ýþveren tarafýndan tercih edilebilmek ve globalleþen iþ yaþamýna
adým atabilmek için yurtdýþýnda alacaðýnýz eðitimin geleceðinize
dair yapýlmýþ bir yatýrým olduðunu asla unutmayýn!
7 Dünyaya Baþka Bir Pencereden Bakýn!
Eðitim sürecinde edindiðiniz yeni arkadaþlarýnýzla fikir alýþveriþi
yaparak uluslararasý arenada Türkiyenin rolünü iyi kavrayabilir ve
dünya meseleleri hakkýnda daha bilinçli bir bakýþ açýsý elde edersiniz.
www.EducationCamp.com


Yurtdýsý
, egitimi
sayesinde sadece ufkumu
genisletmekle
kalmayýp
,
yeni bir kültürü yasayarak
,
tanýma fýrsatým oldu.
Türkiyeye daha bilinçli,
kendinden emin, yetiskin
,
ve sorumluluk alma

yetenegine
sahip biri
olarak geri döndüm.
Elif KILINÇ

7/24 Ögrenci Destek Hattý ile öðrencilerimiz
her saat bize ulaþabilmekte, birebir destek alabilmektedir.

7/24 Aile Hattý ile ailelerimiz bize her zaman
ulaþabilmekte ve çocuklarýndan haber alabilmektedir.

Seçiciyiz!
Yetkili kuruluþlar tarafýndan onaylý olmayan okullarla kesinlikle
çalýþmayýp okulllarý düzenli biçimde ziyaret edip geliþmeleri yerinde
ve yakýndan takip ediyoruz.
Arkadaþýz!
Education Camp olarak öðrencilerimizin yaþayabileceði
adaptasyon sürecinde yanlarýnda olup bu dönemi daha iyi
atlatabilmeleri için birebir yardýmcý olmaktayýz.
Çok Çalýþýyoruz!
Öðrencilerimizin ailelerinin bize güven duymalarýný saðlamak ve
öðrencilerimize de huzurlu, mutlu, sorunsuz bir eðitim dönemi
yaþatmak için ekip olarak çok çalýþmaktayýz.

Education Camp
 sözü
dürüst, verdigi
tutan, emeklerini
esirgemeyen ve isine
,
saygý duyarak ciddiyetle
çalýsan bir kurum.
Aysen
YILDIZ
. ,

Ingilizce Ögretmeni

Baþarýlýyýz!
Yurtdýþýnda eðitimlerini almakta olan ya da amaçlarýna ulaþarak
dönmüþ olan öðrencilerimiz tarafýndan tavsiye edilen danýþmanlýk
firmasý olmak, kendimize olan güvenimizi arttýrýrken iþimizi de
baþarýyla yaptýðýmýzýn bir göstergesi olmaktadýr.
Güveniliriz!
Education Camp Limited Ýngilterede kurulmuþ bir þirket olup
British Council, EducationUK ve Quality English üyesi olan
güvenilir bir firmadýr.
www.EducationCamp.com
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.
Ingiltere

Avustralya

.
Neden Ingilterede Egitim?

Ýngiltere, dünyanýn
en iyi bilinen
ülkelerinden biri
olup kozmopolit bir
yapýya sahiptir.
Ýngilizcenin ana
vataný Ýngiltereyi
eðitim almak için her
yýl 250.000in
üzerinde öðrenci
tercih eder.
Tiyatrolarý,
konserleri ve
sanatsal galerileri
birçok þehirde ve
büyük kasabalarda
bulabilirsiniz.
Ýngiltere
Ýngilizcenin,
inanýlmaz
zenginlikte bir
mirasýn, heyecan
verici çeþitlilikte bir
kültürün, harika bir
sosyal yaþamýn
vatanýdýr.
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Ýngiltere eðitim sistemi bütün dünyada kabul ve
saygý görmektedir.
Ýngilterede üniversite eðitiminin Kanada ve
Amerikaya göre daha kýsa oluþu Ýngiltereyi
ekonomik açýdan avantajlý kýlar.
Dünyanýn önde gelen bilim adamlarý, sanatçý, yazar,
düþünür, politikacý ve iþ adamlarý Ýngiliz
eðitiminden geçmiþtir.
Uzun dönem öðrencilerin haftada 20 saat çalýþma
izni vardýr.
Ýngiltere Cambridge ve Oxford Üniversitesi de dahil
olmak üzere dünyanýn en ünlü üniversitelerine ev
sahipliði yapar.
Ýngilteredeki üniversitelerin ücretleri Türkiyedeki
özel üniversitelerden farklý deðildir.
Dünyanýn her bir köþesinden gelen öðrencilerle
arkadaþlýk kurabilir farklý kültürleri yakýndan
tanýyabilirsiniz.
Ýngilizceyi gündelik yaþamda kullanarak, film ve
televizyon seyrederek, alýþveriþe ve eðlenmeye
giderek dil becerilerinizi pratiðe dökebilirsiniz.
Sistem, baðýmsýz düþünen ve kendine güvenen
öðrencileri teþvik eder. Program ve araþtýrma
seçeneklerinin çeþitliliðiyle birleþen bu yaklaþým
size en iyi öðrenme imkanýný saðlar.
Eðitim kurumlarý çok çeþitli eðitim seçenekleri sunar.
www.EducationCamp.com

Çalýþma Koþullarý

Altý aydan fazla eðitim alan öðrencilerin
haftada 20 saat çalýþma izinleri vardýr.
Üniversite ve master öðrencileri eðitimleri
sýrasýnda yarým gün, mezun olduktan sonra
bir yýl tam zamanlý çalýþma izinine sahip
olurlar.

Egitim
Seçenekleri


Genel ve Yoðun Ýngilizce Kursu
Ýþ Ýngilizcesi ve Mesleki Ýngilizce Kursu
Yöneticilere Yönelik Kurslar
Sýnav Hazýrlýk
Work & Study ve Staj Programlarý
Sertifika & Diploma
Teacher Courses
Üniversite, Hazýrlýk & Master
Yaz Okulu

.

Ingiltere'de egitimimi
dünyaca
 ve itibari .yüksek
tanýndýgý
 için seçtim. Ingiltere'deki
oldugu

egitim
tam anlamý ile
mükemmel!
.
Ömür SAHIN
,

Neden Avustralyada Egitim?


Pasifik ve Hint
Okyanusunun
arasýnda bulunan
Avustralya dünyanýn
en büyük
yüzölçümüne sahip
6. ülkesidir.
Kozmopolit yapýsý,
ýlýman iklimi, plajlarý,
enerjik ve sýcakkanlý
insanlarýyla
öðrencilerin tercihi
olmaktadýr.
Avustralya eðitim
sistemi uluslararasý
itibarý, etkili yapýsý ve
yenilikçi geliþmeleri
ile ünlüdür. Kaliteli
bir eðitim ve iyi bir
yaþam istiyorsanýz,
seçiminiz Avustralya
olmalýdýr.

Yüksek standartta uluslararasý tanýnan diplomalar
vermektedir.
Eðitim ve yaþam masraflarý diðer ülkelerden daha
ekonomiktir.

Çalýþma Koþullarý

Üniversite eðitimi ve 6 aydan fazla dil kursu
alan öðrencilerin haftada 20 saat, tatillerde
ise full time çalýþma izinleri vardýr.

Güvenli, huzurlu, sýcakkanlý ve enerjik bir ortama
sahiptir.
Avustralya'da bulunan kurumlar, öðrencilerin
kültürel ortama uyum saðlamalarýna destek verirler.
Öðrenciler, eðitim gördükleri süre içerisinde
haftada 20 saat, tatillerde tam gün çalýþabilirler.
Avustralya kanunlarý yabancý öðrencilere sunulan
kurslarýn yüksek standartta olmasýný temin eder.
Avustralya üniversiteleri YÖK tarafýndan
tanýnmaktadýr.
Avustralya üniversitelerinden en az on üniversite
dünya sýralamasýnda ilk yüz arasýna girmektedir.

Egitim
Seçenekleri


Genel ve Yoðun Ýngilizce Kursu
Ýþ Ýngilizcesi Kursu
Sýnav Hazýrlýk
Staj
Work & Study
Sertifika & Diploma
Teacher Courses
Üniversite, Hazýrlýk & Master
Yaz Okulu


Yurtdýsýnda
egitim
almanýn özgüvenimi bu kadar
,
 hayal bile edemezdim! Yeni kültürler
arttýrabilcegini
tanýyarak kalýcý arkadaslýklar
edindim ve is, dünyasýný
,


global bir perspektiften ögrendim.
Edinmis, oldugum
tüm deneyimlerin hayatýmda ve kariyerimde olumlu
etkiler yarattýgýndan
eminim.
.
Güney DEMIR

www.EducationCamp.com
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Kanada

Avusturya

Neden Kanadada Egitim?


Neden Avusturyada Egitim?

Çalýþma Koþullarý

Daðlarý, sahilleri,
gölleri, nehirleri ve
doðal parklarý ile
Kanada ayný
zamanda
unutamayacaðýnýz
eðitim ve tatil
imkanýný birlikte
sunan bir ülkedir.
Kanadada dil
eðitimini tercih eden
binlerce öðrenci,
huzurlu bir ortamla
birlikte pek çok
eðitim alternatifine
sahiptir. Ayrýca
Kanada, uluslararasý
alanda kabul edilen
kaliteli, güvenceli ve
akreditasyonu
yüksek düzeyde
eðitim imkanlarý
sunmaktadýr.
4

Birleþmiþ Milletler topluluðu Kanadayý dünyada yaþanýlabilecek en
güzel ülkelerden biri olarak seçmiþtir.
Kanadadaki eðitim sistemi çok iyidir ve maliyetleri Ýngilizce eðitim
alabileceðiniz diðer ülkelerden daha ucuzdur.
Üniversite eðitiminizden sonra çalýþma imkanýnýz vardýr.
Kanada güvenilir, huzurlu bir ülkedir.
Diðer ülkelere göre saðlýk sigortasý daha ucuzdur ve hastaneleri dünyanýn
en iyi saðlýk hizmetini sunmaktadýr.
Kanadada iki tane dil konuþulmaktadýr. Ýngilizcenizi geliþtirirken
Fransýzca eðitimi de alabilirsiniz.
Farklý ülkelerden gelen birçok insanýn yaþadýðý Kanada kültür mozaiðine
sahiptir.
Kanadada dört mevsimi dolu dolu ve doya doya yaþayabilirsiniz.
Tüm devlet üniversitelerinin YÖK denkliði bulunmaktadýr.
Eðitim alýrken kampus içi veya dýþýnda çalýþma imkaný vardýr.
Her alana hitap eden sertifika ve diploma programlarý vardýr.
Ücretli ve ücretsiz staj programlarý aracýlýðýyla öðrenim görülen alanda
iþ tecrübesi edinebilme imkaný vardýr.

Üniversite öðrencilerinin
eðitime devam ettikleri sürede
kampus içinde çalýþma izinleri,
mezun olan öðrencilerin ise 2
yýla kadar çalýþma izinleri
vardýr. 6-9 aylýk dil kursu alan
öðrenciler haftada 20 saat
çalýþabilirler.

Egitim
Seçenekleri


Genel ve yoðun
Ýngilizce kursu
Ýþ Ýngilizcesi kursu
Sýnav Hazýrlýk
Work & Study
Staj programlarý
Sertifika & Diploma
Teacher Courses
Üniversite, Hazýrlýk & Master
Yaz Okulu


Katýlmýs
, oldugum
. work and study programý
sayesinde hem Ingilizcemi gelistirme
fýrsatým
,
 alanda
oldu hem de uzmanlasmak
istedigim
,
staj yapma fýrsatý buldum.
.
Engin DEMIREL

www.EducationCamp.com

Üniversite eðitimi
almak isteyenler için
büyüleyici bir ülke
olan Avusturya,
zengin kültürel
mirasý, sanat
galerileri, mimari
tarzý ve muhteþem
manzarasýyla
öðrencilere
büyüleyici bir ortam
sunmaktadýr. Dört
ayrý mevsimi doya
doya
yaþayabiliceðiniz
Avusturya'da Alp
daðlarýnda kayak
yapabilir ya da
muhteþem
doðasýnda
yürüyebilir, bisiklete
binebilirsiniz.
Avusturyada
alacaðýnýz eðitim
hayatýnýzýn
unutulmaz bir
parçasý olacaðýndan
emin olabilirsiniz.

Avusturyadaki devlet üniversitelerinin hepsi YÖK
tarafýndan tanýnmaktadýr.
Üniversite eðitiminin 3 yýl; master eðitiminin 2 yýl oluþu
zaman ve ekonomik açýdan öðrenciye büyük avantaj
saðlar.
Avusturya üniversiteleri Avrupanýn en köklü ve prestijli
üniversitelerindendir.
Avusturya`daki üniversiteler Türkiyeden gelen
öðrenciler için ekonomik bir seçenektir.
Üniversitelerinin eðitim kalitesi tüm dünyada kabul
edilen tartýþýlmaz bir üstünlüðe sahiptir.
Üniversite sonrasý master ve doktora eðitimine sýnavsýz
devam etme olanaðý vardýr.
Avusturya üniversiteleri donanýmlý kütüphaneleri ve
akademik calýþmaya teþvik eden rahat bilimsel ortamý
ile verimli bir çalýþma imkaný sunmaktadr.
Avusturya'da hayat kalitesi yüksek, alt yapý saðlam ve suç
oranlarý diðer Avrupa ülkelerine göre daha düþüktür.
Avusturya`nýn muhteþem doða güzelliklerinin yaný sýra
özellikle kültür ve sanat þehri Viyana hayatýnýza yaþam
kalitesi katacaktýr.
Avusturyanýn Türkiyeye yakýn oluþu büyük avantajdýr.

Çalýþma Koþullarý

Üniversitede öðrencileri Almanca hazýrlýk
okuyup yeterli seviyeye geldikten sonra
çalýþma hakkýna sahip olur. Bu da
öðrencinin tüm giderlerini karþýlayacaktýr.

Egitim
Seçenekleri


Aþaðýdaki üniversitelerin tüm bölümlerinde
okuyabilir master eðitimini alabilirsiniz.
Viyana Üniversitesi
Viyana Ekonomi Üniversitesi
Viyana Teknik Üniversitesi
Viyana Ziraat Üniversitesi
Viyana Veterinerlik Üniversitesi
Viyana Týp Üniversitesi
Salzburg Üniversitesi
Linz Üniversitesi
Innsbruck Üniversitesi
Innsbruck Týp Üniversitesi
Klagenfurt Üniversitesi
Leoben Üniversitesi

Avusturya üniversitesinde makina mühendisligi
devam ediyorum.
 egitimime

Üniversitenin egitimi
çok kaliteli. Viyana ögrenciler
için bulunmaz kalitede


bir sehir.
Artýk gelecege
 daha umutla bakýyorum. Burhan SARSILMAZ
,

www.EducationCamp.com
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Work and
Travel

Amerika

Neden Amerikada Egitim?

Çok geniþ bir
coðrafyaya ve kültür
mozaiðine sahip olan
Amerika, teknoloji
seviyesi ve sosyal
hayatý geliþmiþ olan
ülkelerden biridir. Los
Angelesta jazz
dinleyebilir, New
Yorkta film galalarýna
katýlabilir, San Diego
sahillerinde güneþlenebilir, Bostondaki
müzelerde Amerikan
tarihini inceleyebilirsiniz. Yurtdýþýnda
eðitim hakkýnda bilgi
toplayan öðrencilerin
en çok ilgilendikleri
ülkelerden biri de
Amerikadýr. Özellikle
ülkemizde yurtdýþýnda Ýngilizce eðitimi ve
staj almak isteyen
öðrenciler Amerikayý
uygun fiyat koþullarý
ve zengin bölge
seçeneklerinden
dolayý tercih
etmektedirler.
6

Amerika, eðitim almak isteyen öðrenciler için
birçok alternatif sunmaktadýr.
Yetkili kurumlarca denetlenen kolej ve
üniversitelerden alýnan sertifika ve diplomalar
dünyaca tanýnýr.
Amerika geniþ staj olanaklarýna sahiptir.
Uluslararasý kuruluþlarda yapýlan bu stajlar
sayesinde öðrenciler bulunmaz bir deneyim
kazanýrlar.
Kolej ve üniversiteler iþveren kurumlarla iþbirliði
yaparak öðrencilere paha biçilmez iþ deneyimleri
kazandýrýr.
Alýnan eðitimlerde teknojiye de önem verilir, iþ
hayatýnda baþarýlý olunabilmesi için bilgisayar
eðitimi uygulanýr.

Çalýþma Koþullarý

Dil okulu öðrencileri için çalýþma izni
yoktur. Ancak üniversite ve master
öðrencileri kampuste, okul açýk olduðu
sürece haftalýk 20 saat çalýþma iznine
sahiptirler. Tatillerde, okul aralarýnda ve
tatil dönemlerinde full-time çalýþabilirler.

Egitim
Seçenekleri


Genel ve Yoðun Ýngilizce Kursu
Ýþ Ýngilizcesi Kursu
Sýnav Hazýrlýk
Work & Study ve Staj Programlarý
Work &Travel
Sertifika & Diploma
Teacher Courses
Üniversite, Üniversite Hazýrlýk & Master
Yaz Okulu


Amerika her zaman çok merak ettigim

bir ülkeydi. Dil egitimim sýrasýnda hem staj
yapma
hem de yeni arkadaslýklar
kurarak
,
.
Ingilizcemi gelistirme
fýrsatý buldum.
,
Hasan Can AYTI

www.EducationCamp.com

Work and Travel (Wat) Programý Nedir?
Amerika Birleþik
Devletleri tarafýndan
desteklenen,
üniversite
öðrencilerinin yaz
dönemlerinde
katýldýðý bir kültürel
deðiþim
programýdýr. Bu
programa katýlan
üniversite
öðrencileri
Amerikada en fazla
4 ay kalabilirler.
Amerikada sezonluk
iþlerde çalýþýp
geçimlerini
saðlarken farklý
kültürlerle iç içe
yaþama deneyimi
kazanýrlar.
Ýngilizcelerini
geliþtirmenin yaný
sýra bu program
süresi içinde 1 ay
kadar Amerikayý
gezip görme fýrsatý
da yakalamýþ olurlar.

Wat Programýnýn Avantajlarý

Amerikada, yaz döneminde çalýþarak giderlerinizi
karþýlayýp hem birikim yapýp hem de gezebilirsiniz.
Dil eðitimi almasanýz da bulunduðunuz ortamlarda
Ýngilizce pratik yapabilirsiniz.
Çalýþarak iþ deneyimi edinebilirsiniz.
Dünya ülkelerinden gelen insanlarla tanýþarak diðer
kültürleri tanýma ve kendi kültürünü tanýtma
olanaðý yakalayabilirsiniz.
Sorumluluk alarak kiþiliðinizi geliþtirip özgüven
kazanabilirsiniz.
CVnize yazabileceðiniz deneyimleri ya da
alacaðýnýz referanslarý ekleyebilirsiniz.

Kimler Katýlabilir

18-25 yaþ arasý üniversite öðrencileri
Hazýrlýk, 1., 2., 3. ve 4. sýnýf öðrencileri
Orta seviyede Ýngilizce bilen öðrenciler
Not ortalamasý en az 2.00 olan öðrenciler
Açýk öðretim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði 2. ve
3. sýnýf öðrencileri
Öðrenimini Türkiyede sürdüren yabancý uyruklu
öðrenciler
www.EducationCamp.com

Konaklama

Full Placement seçeneðinde öðrenci, iþini
ve konaklamasýný garanti eder. Self
Placement seçeneðinde ise öðrenci
çalýþacaðý iþi ve konaklamasýný kendisi
bulur.

Çalýþma Alanlarý
Eðlence parklarý,
Oteller ve tatil köyleri,
Restoran/Cafe,
Alýþ-veriþ merkezleri,
Ulusal Parklar,
Benzin istasyonlarý,
Temizlik iþleri,
Maðazalar...
Work and Travel
programýna katýlarak hayatým
boyunca unutulmayacak bir
tecrübe edindim. 4 ay
süresince Amerikayý gezme
fýrsatý buldum.
Yasemin KAYNAK
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Fransa

Malta

Neden Fransada Egitim?


Neden Maltada Egitim?


Fransa, Avrupanýn
kültürel geliþiminde
önemli katkýlarý olan
bir ülkedir. Tarihi ve
doða güzellikleri
ülkenin çok ziyaret
edilmesini saðlamýþ turizm sektörünü
geliþtirmiþtir. Özellikle Paris görülmeye
deðerdir. Ayrýca Fransýz mutfaðý ve Fransýz
þaraplarý dünya çapýnda bilinmektedir.
Çaðýmýzýn en romantik dillerinden biri olan
Fransýzca, her yýl Fransada yurtdýþý eðitim
almak isteyen onbinlerce öðrenci tarafýndan
tercih edilmektedir. Özellikle bu dilin küçük
yaþlarda temelinin atýlabilmesi için yaz kamplarý
da tercih edilebilir.
Fransada devlet üniýversitelerinde eðitim
devlet tarafýnda karþýlanmaktadýr ve harçlar
düþüktür.

Akdeniz'in küçük
þirin ülkesi Malta,
her þeyden önce çok
uygun Ýngilizce
kurslarý ve sýcak
iklimi ile
tanýnmaktadýr. Dünyanýn çeþitli ülkelerinden
Maltaya Ýngilizce öðrenmek için giden
öðrencilerin eðitimlerinin yaný sýra çeþitli
sportif aktivite imkanlarý da vardýr. Siz de
Maltayý seçerek dil öðreniminizi eðlenceyle
birleþtirip mükemmel bir "dil tatili"
yapabilirsiniz.

Fransada Egitim
Seçenekleri

Birebir, genel ve yoðun Fransýzca kurslarý
Uzum dönem akademik yýl kurslarý
Sýnav Hazýrlýk Kurslarý
Ýþ Fransýzcasý Kurslarý
Akademik Yýl Fransýzca Kurslarý
Çocuklar ve gençler için
Fransýzca yaz okullarý
Fransýzca öðretmenleri için özel kurslar
Üniversite hazýrlýk, Üniversite & Master Eðitimi
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Ýnsanlarý canayakýn ve sýcakkanlýdýr.
Ülke çok güvenlidir.
Her yýl Malta'ya 30.000 üzerinde öðrenci dil eðitimi için
gelmektedir.
Okullar ilgili kurumlar tarafýndan sýk sýk denetlenir.
Farklý kültürler ile kaynaþarak dil pratiði yapabilme þansý
vardýr.
Yaþam ve eðitim maliyetleri diðer ülkelere nazaran daha
düþüktür.
Ulaþýmý kolay ve diðer ülkelere göre daha ekonomiktir.
Vize almak sorunsuzdur.

Maltada Çalýþma Koþullarý

Öðrencilerin dil eðitimi alýrken yasal çalýþma izinleri yoktur.

Maltada Egitim
Seçenekleri

Genel ve Yoðun Ýngilizce Kursu
Sýnav Hazýrlýk
Teacher Courses
www.EducationCamp.com

Ýþ Ýngilizcesi Kursu
Staj
Yaz Okulu

.
Italya

.
Ispanya

.
Neden Italyada Egitim?


.
Neden Ispanyada Egitim?


Roma Ýmparatorluðu
tarihine, Vatikana ev sahipliði
yapan ve sanatýn, tarihin,
kültürün, doðanýn, yiyecek ve
þaraplarýn bulunduðu Ýtalya,
uluslararasý eðitim deneyimi
için ideal bir seçenek olarak
dikkat çekmektedir. Ýtalyada
birçok özel okul, dil okulu ve üniversite,
uluslararasý öðrencilere Ýtalya; mutfak sanatý,
iç dekorasyon, moda, grafik v.s. alanlarda eðitim
olanaklarý sunmaktadýr.
Dil okullarý Milano, Floransa ve Roma gibi
büyük þehirlerde toplanmýþtýr.

Flemenko dansýnýn, boða
güreþlerinin ve güneþin ülkesi
Ýspanya, Ýspanyolca öðrenimi
için hiç þüphesiz tercih edilen
bir ülkedir. Ýspanyada dil
eðitimi alan öðrencilerin en
çok tercih ettikleri þehirler
Barcelona, Madrid, Granada,
Seville olarak sayýlabilir. Dünyada yaygýn olarak
konuþulan lisanlarýn baþýnda gelen Ýspanyolca
birçok iþverenin en çok tercih ettiði dil
seçenekleri arasýnda yer almaktadýr.

Italyada Çalýþma Koþullarý

Ýtalyada uluslararasý Öðrenciler çalýþma izni olmadan
çalýþamazlar. Ýtalyaya gitmeden kendi ülkenizde çalýþma izni
almanýz gerekir.

Italyada Egitim
Seçenekleri


Genel, yoðun ve birebir Ýtalyanca Kurslarý
Ýtalyan Üniversitelerine Hazýrlýk Kurslarý
ICC-FEDE Sýnav Kurslarý
Ýtalyanca ve Ýtalyan þirketlerinde staj kurslarý
Ýþ Ýtalyancasý Kurslarý
Ýtalyanca ve Moda Kurslarý
Ýtalyanca ve Opera Kurslarý

Ýspanyada dil okullarý Avrupa standartlarý kalitesinde eðitim
sunmaktadýr.
Ýspanyol halký misafirperverdir. Ýspanyanýn kozmopolit
yapýsý, yabancý öðrencilerin ortama rahatlýkla uyum
saðlayabilmelerini ve deðiþik milletlerden arkadaþ
edinmelerini saðlamaktadýr.
Nüfusun düþük, eðitim seviyesinin yüksek oluþu Ýspanyanýn
en güvenilir ülkeler arasýnda yer almasýný saðlamýþtýr.
Hava sýcaklýðýnýn Türkiye standartlarýnda oluþu ve doðanýn
güzelliði Ýspanyaya uyum saðlamayý kolaylaþtýrmaktadýr.

Ispanyada Egitim
Seçenekleri

Genel Ýspanyolca Kurslarý
Akademik Yýl Ýspanyolcasý
Yaz okullarý
www.EducationCamp.com

Ýþ Ýspanyolcasý kurslarý
Dele Sýnav Hazýrlýk kurslarý
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Staj
Programlarý

Almanya

Neden Almanyada Egitim?

Almanya modern,
kozmopolit, yüksek
standartlarda yaþayan multinasyonel
bir çeþitliliði barýndýran bir ülkedir.
Almanca günümüzde halen
Ýngilizceden sonra iþ
dünyasýnda en çok
kullanýlan dildir. Bu
nedenle her yýl, her
yaþtan pek çok kiþi
Almanca öðrenmek
için Almanyaya
gitmektedir.
Uluslararasý akreditasyonu olan
üniversitelerde,
Lisans ve Yüksek
Lisans eðitimi alan
öðrenciler isterlerse
eðitimlerini diðer
ülkelere transfer edip
eðitimlerine kaldýklarý yerden devam
edebilirler. Almanya
da üniversitelerde
Ýngilizce eðitim
almak da
mümkündür.
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Staj Programlarý ve Work & Study
Staj ve Work and Study Programlarýnýn Faydalarý

YÖK tarafýndan onaylý köklü Almanya
Üniversitelerinde yüksek standartlarda eðitim
alabilirsiniz.
Türkiyede üniversite sýnavýný kazanan herkes
Almanyada üniversite eðitimi alabilir,
Almanyada AB'nin en çok konuþulan dilini
öðrenebilirsiniz.
Almanya'da üniversite öðrencilerinin yaþam
giderlerini karþýlayabilmek üzere çalýþma izinleri
vardýr.

Çalýþma Koþullarý

Dil eðitimi için Almanyada bulunan
yabancý öðrencilerin çalýþma izni yoktur.
Üniversite öðrencilerinin ise haftada 10
saat çalýþma hakký vardýr. Almanya
üni versiteler i nden mezun olan
öðrencilerin mezuniyet sonrasý 1 yýl
çalýþma izinleri vardýr.

Ýngilizce kursu ve sertifika programý ardýndan maaþlý ve maaþsýz staj
Ýstenilen uzmanlýk alanlarýnda maaþsýz staj

Ýngiltere

Almanya Avrupa'nýn en geliþmiþ sanayi ve teknoloji
merkezidir.

Ýngilizce eðitim almak isteyen öðrenciler için
1000in üzerinde Ýngilizce Master Programý vardýr.
Almanya'da üniversite harçlarý Türkiye'den bile
daha düþüktür. Özellikle orta gelirli öðrenciler için
Almanya vazgeçilmez bir yurtdýþý eðitim seçeneðidir.
www.EducationCamp.com

Staj ve Work and Study Seçenekleri

Amerika

Öðrenciler saðlýk, ulaþým gibi pek çok alanda özel
indirim ve sosyal hizmetlerden faydalanabilir.

Alman Üniversiteleri dünyanýn en büyük þirketleri,
sanayi ve iþletmeleri ile ortak çalýþmalar yaparak,
derslere teorik bilgilerin yanýnda güncel
uygulamalarý da adapte etmektedir.

Eðitim aldýðýnýz alanda staj yapmak iþ dünyasýnýn rekabet ortamýnda size
avantaj saðlayacaktýr.
Yurtdýþýnda yapacaðýnýz staj size uluslararasý bir deneyim ve donaným kazandýracaktýr.
Yabancý bir iþverenden aldýðýnýz referans CVnizi farklý kýlacaktýr.
Yabancý diliniz geliþecektir.
Yabancý bir ülkede kendi ayaklarýnýz üzerinde durarak özgüveninizi geliþtirecektir.
Yabancý dili doðal ortamýnda öðrenme imkaný saðlayacaktýr.
Gideceðiniz kursta okuma, yazma, konuþma becerileriniz geliþecektir.
Yurt dýþýnda eðitim alýrken 20 saat çalýþmak masraflarýnýzý karþýlayacaktýr.

Egitim
Seçenekleri


Genel Almanca Kursu
Ýþ Almancasý Kursu
Akademik yýl Almanca kursu
Sýnav Hazýrlýk (Zertifikat Deutsch,
Goethe Zertifikat)
Yaz Okullarý
Teacher Courses
Üniversite-Master

Ýngilizce Eðitimi süresi kadar maaþlý ve maaþsýz staj
Uzun dönem dil öðrencileri için part time maaþlý çalýþma

Avusturalya

Ýngilizce Eðitimi süresi kadar maaþlý ve maaþsýz staj
Uzun dönem dil öðrencileri için part time maaþlý çalýþma

Kanada

Ýngilizce Eðitimi süresi kadar maaþlý ve maaþsýz staj
6-9 ay süren dil eðitimi sýrasýnda part time maaþlý çalýþma

Staj ve Work and Study Çalýþma Alanlarý
Finans, insan kaynaklarý, bilgi teknolojileri, hukuk,
satýþ-pazarlama, iþletme, reklamcýlýk, medya- iletiþim,
halkla iliþkiler, otel ve turizm, maðaza, café,
restaurantlarda çalýþma ve staj yapma imkaný
bulabilirsiniz.

www.EducationCamp.com
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Üniversite
Master

Yaz
Okullarý

Üniversite / Master Egitimi


Yaz Okulu Nedir?

Yurtdýþýnda Üniversite / Master Egitiminin
Faydalarý


Yaz okulu, eðitim ve aktivitenin birbirini desteklediði bir prog-ramdýr.
Heyecanlý ve eðlenceli olan bu programlar, çocuðu-nuzun eðitim
almasýnýn yaný sýra diðer ülkelerden gelen öðrencilerle tanýþmasýný,
sorumluluk almasýný ve arkadaþ edinmesini saðlar. Program dahilinde
yarým gün ders gören öðrenciler günün geri kalan bölü-münde de çeþitli
sosyal ve sportif aktivitelere katýlarak kiþisel ilgi, yetenek ve becerilerini
geliþtirme fýrsatý bulurlar.
817 yaþ aralýðýndaki çocuklar ve gençlere hitap eden bu prog-ramlara
her sene haziran-eylül aylarý arasýnda katýlmak mümkündür. Genellikle
34 hafta süre için tercih edilen bu programlar minumum 2; maximum
12 hafta olabilir.

Türkiyedeki özel üniversite ücretleriyle yaklaþýk ayný olduðu için yurtdýþýnda eðitim avantajlýdýr.
Yurtdýþýnda alacaðýnýz diplomanýn uluslararasý geçerliliði vardýr.
Aldýðýnýz diploma size global iþ dünyasýnda çalýþma fýrsatý verecektir.
Ýþveren tarafýndan Türkiyeden mezun bir öðrenci ile karþýlaþtýrýldýðýnýzda tercih edilme
þansýnýz yüksektir.
Eðitim aldýðýnýz yabancý dilde sorununuz ortadan kalkar.
Araþtýrma ve geliþtirme üstüne kurulan eðitim sistemleri sayesinde kendinizi geliþtirme
imkaný bulursunuz
Master ve üniversite eðitiminizi çok çeþitli dallarda alabilirsiniz
Okuyacaðýnýz bölüme göre süre deðiþmekle birlikte genelde üniversite eðitimi 3 yýl,
master 1 yýldýr.
Yurtdýþýnda eðitim öðrenciye hem kariyer hem de dünya görüþü açýsýndan çok þey kazandýracaktýr.
CVnizde fark yaratacaktýr.
Master diplomasý ile kariyer basamaklarýný hýzla týrmanabilirsiniz.
Üniversite ve master eðitiminizden sonra ayný ülkede yasal çalýþma izniniz vardýr.

Yaz Okulunun Faydalarý

Üniversite / Master Danýþmanlýk Hizmetlerimiz

Yurtdýsý
, üniversite
yerlestirme
,
departmanýndaki
danýsmanlarýmýz,
,
.
Ingilteredeki

üniversitelerde egitim
programýna katýlmýs,
,
yurtdýsýnda
yasamýs
,
,
, ve
calýsmýs
, , , uzman
danýsmanlardýr.
,
12

Size uygun olan üniversite ve bölüm seçimi esnasýnda ayrýntýlý danýþmanlýk hizmetleri,
Kayýt yaptýracaðýnýz üniversitenin tanýtýmý ve ön kayýt baþvurunuzun sizin adýnýza yapýlmasý,
Öðrencinin portfoliosunun hazýrlanmasý,
Okuyacaðýnýz okuldan kabul alýnmasý ile ilgili gerekli olan tüm resmi iþlemleriniz & ilgili
üniversiteden kabul alýnmasý için her türlü danýþmanlýk hizmetleri,
Baþvuracaðýmýz üniversitedeki kararý verecek olan kiþi/komisyonla baðlantýya geçilmesi ve kabul
sürecinde belgelerinizin takibi,
Gereken sýnav (IELTS , TOEFL ) rezervasyonlarýnýn yapýlmasý,
Gereken depozitlerin okula ödenmesi,
Konaklama formlarýnýn doldurulmasý ve öðrenci adýna okulla bu konuda kontaða geçilmesi,
Üniversite kabul belgesinin alýnmasý,
Vize asistanlýðý,

Üniversite / Master Egitimi
alabileceginiz ülkeler


Ýngiltere, Avusturya, Amerika, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya ve
daha birçok ülkede eðitim alma þansý
www.EducationCamp.com

Detaylý bilgi için
Yaz okulu
katalogumuza

bakýnýz...

Öðrencilerin;
Liderlik, özgüven ve yaratýcýlýk duygularýný geliþtirir.
Grup içerisinde iletiþimlerini ve ekip
çalýþmalarýný güçlendirir.
Yabancý kültürleri tanýyýp birçok yeni arkadaþ
edinmelerini saðlar.
Ekiple yaptýklarý aktiviteler dayanýþmanýn yanýnda birbirlerine
saygý duymalarýný öðretirken hoþgörülü olmalarýný da saðlar.
Ailelerinden uzakta oluþlarý ayaklarý üzerinde durmayý
öðretirken kiþiliklerini bulmada olumlu katkýlar saðlar.

Yaz Okulu
Ülke Seçenekleri

Ýngiltere yaz okullarý
Amerika yaz okullarý
Kanada yaz okullarý
Avustralya yaz okullarý
Fransa yaz okullarý
Almanya yaz okullarý
Ýtalya yaz okulllarý
Ýspanya yaz okullarý
Malta yaz okullarý

Education Camp çok ilgili bir acenta, her
 ,
sey
birlikte
, tam olana kadar ugrasmasýyla

ögrencilerini
mutlu etmek için elinden geleni
yapmasý kalitesini arttýrýrken, hafta sonu özel
programlar yapmasý da bu sürecin. eglenceli


geçmesini saglýyor.
Gözde TEKIN

www.EducationCamp.com

Education Camp
Yurtdýþý Egitim


.
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Bursa/Türkiye
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www.EducationCamp.com
www.EgitimKampi.com
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