Sevgili öğretmenlerimize;

_____________________________________________

Kariyerinize NILE farkı!
İngiltere’nin en geniş öğretmen eğitim kursları ile NILE, dünya çapında mükemmellikle eş
anlama gelir. Başlangıç yeterliliklerinden mastıra kadar hem yüz yüze hem de online eğitim
ve gelişim programları sunar.

İster İngiltere’de ister ülkenizde, ister online ister yüz yüze mesleki
gelişim ihtiyaçlarınız doğrultusunda NILE’ın sizi nasıl
destekleyebileceğini keşfedin!
Uluslararası tanınırlık elde edin!

British Council tarafından öğretmen gelişim kursları provizyonu için akredite olan tek
enstitü NILE, İngiltere’nin en değerli ELT eğitim enstitüsü seçildi. Eaquals ve English UK
üyesi ve Aqueduto kurucu ortağı NILE’ın yüz yüze ve online kursları en üst seviyede dünya
çapında akredite olmuşlardır.

NILE ile meslektaşlarınız arasında bir adım öne çıkın!
Macmillan’da yaptığımız her işin kalbinde sevgili öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimiz
geliştikçe öğrencilerinin de gelişeceğine inanıyoruz. Bundan dolayı öğretmenlerimizi
kariyerleri boyunca desteklemeye dair verdiğimiz söze uygun olarak dünya çapında
öğretmen, eğitimci ve eğitim profesyonellerine mesleki gelişim sağlayan NILE ile ortak olduk.

NILE – Macmillan ortaklığı size ne kazandırıyor?
•
•
•
•

%25 İndirim: Tüm online NILE kurslarında.
%10 İndirim: (+150 £ kayıt ücretinden muafiyet) Yüz yüze NILE kurslarında.
%10 İndirim: Cambridge CELTA ve DELTA kurslarında.
%10 İndirim: NILE’ın MA programının ilk modülünde.

NILE kurslarında ayrıcalıklı promosyon şifreniz için bölgenizdeki
Macmillan Education satış mümessili ile temas kurun!

Yüz Yüze Kurslar;
Anaokulu öğretiminden öğretmen gelişim programlarına kadar NILE, İngiltere’nin en geniş yelpazedeki
ELT mesleki gelişim kurslarını sunar. Alanlarındaki önde gelen uzmanlar tarafından verilen kurslarda
düzenli olarak misafir konuşmacılar ağırlanırken eğitim, sanat eseri tesislerde verilir.
Çeşitlendirilmiş sosyal program, aile yanında konaklama ve 7/24 destek ile yüz yüze eğitimler,
öğretmenin yanı sıra tüm kültürel deneyimi ile tam anlamıyla İngiltere’de bir eğitim görme tecrübesi
sunar.
KURSA GENEL BAKIŞ:
Minimum Yaş: 18
Mim. dil seviyesi: A2/B1
Sınıf: 4-16 katılımcı
Kurs tarihleri: Temmuz – Ağustos
Kurs süresi: 2 hafta
Ders saati: Haftada 25 saat
Ekstralar:
• Misafir konuşmacılar
• Evde konaklama
• Sosyal program
• Öğrenci destek takımı
• ELT kütüphanesi ve online kaynaklar
• Dijital öğrenme platformu
İngiltere’de eğitim: Norwich
Birleşik Krallık’taki en cana yakın şehirlerden biri olan Norwich, canlı ve kozmopolit yapısıyla bir İngiliz
kasabasının tüm cazibesine sahiptir. Norfolk kıyıları boyunca tekne gezintisinden rehberli tarihi şehir
turuna kadar çeşitlendirilmiş bir sosyal program, öğretmenlere tam bir İngilltere’de yaşam deneyimi
sunar. Öte yandan bir İngiliz ailesinin yanında konaklamak da Britanya yaşamını tam anlamıyla
deneyimleme fırsatı sağlar.
Norwich’de iki haftalık kurs;
Kayıt ucreti
Kurs ucreti
Evde konaklama (Yarım pansiyon)
Rezidansiyel konaklama (Self Catering)
Toplam (ücret + konaklama)

Macmillan öğretmenlerine özel!
0
1188 EUR
588 EUR
588 EUR
1776 EUR

Ucretler tipik bir NILE kursu düşünülerek itibari belirlenmiştir; kesin rakamlar başvuru tarihinde belli olacaktır.

Online Kurslar;
NILE Online, tam zamanlı bir öğretme ajandasına eşlik edebilecek esneklikte mesleki gelişim kursları
sunar. 8 haftalık kurslar – haftada 5-8 saat çalışma saati – ile uzman eşliğinde, interaktif grup seansları
ile birlikte öğrenilenleri pratiğe dökme imkanı sunar.
Yenilikçi ve kullanımı kolay bir online öğretim ortamı ile internet bağlantısı olan herkesin katılımıyla
dünya çapındaki öğretmenler arasında işbirliğini artırır.
Tamamen interaktif, eğitimci eşliğinde, canlı sohbetlerla, webinarlarla, gerçek zamanlı konferanslarla
sınıf ortamını aratmaz. Mobil cihazlarla rahatlıkla erişilebilen pek çok aktivite ile online kurslar, çok
çeşitli multimedya araçları kullanmak suretiyle öğrenme deneyiminizi ileri taşır.
KURSA GENEL BAKIŞ:
Min. Yaş: 18
Min. Dil seviyesi: B1
Sınıf: 4-16 katılımcı
Kurs başlama tarihleri: Ocak, Nisan, Eylül
Kurs süresi: 8-12 hafta
Öğretme zamanı: Toplam 25 saat
Gereken ekipman: Bilgisayar, Kulaklık (Mikrofon ile), İnternet bağlantısı
8 Haftalık Online NILE Kursu;
Kurs ücreti

Macmillan öğretmenlerine özel!
360 £

Ucretler tipik bir NILE kursu düşünülerek itibari belirlenmiştir; kesin rakamlar başvuru tarihinde belli olacaktır.

Sertifikalı Kurslar;
CELTA:
CELTA, İngiliz dilini yabancı bir dil olarak öğretmek üzere bir başlangıç yeterliliğidir. 120 saatin üzerinde
yoğun, yüz yüze katılımcılar uzman eğitmenlerin seanslarına katılarak metodoloji ve dil eğitimi alırlar.
Kurs ücreti
KDV (%20)
Cambridge kayıt ücreti
Toplam CELTA ücreti

Macmillan öğretmenlerine özel!
972 £
194.40 £
143 £
1309.40 £

Ucretler tipik bir NILE kursu düşünülerek itibari belirlenmiştir; kesin rakamlar başvuru tarihinde belli olacaktır.

DELTA:
DELTA, deneyimli İngilizce öğretmenleri arasında en çok bakılar ve tanınan ileri bir yeterliliktir. Özellikle
online kurs için tasarlanmış bir program ile NILE’ın modüler DELTA kursu, dünya çapındaki
öğretmenlere esneklik sağlamak üzere her biri ayrı olarak tamamlanan modüller halindedir.
DELTA Modül 1
DELTA Modül 2
DELTA Modül 3
Toplam DELTA ücreti

Macmillan öğretmenlerine özel!
786 £
1714 £
415.50 £
2915.50 £

Ucretler tipik bir NILE kursu düşünülerek itibari belirlenmiştir; kesin rakamlar başvuru tarihinde belli olacaktır.

Dil Eğitiminde Mesleki Gelişim için MA;
Chicester Universitesi tarafından onaylanmış NILE’ın MA programı, 7 seneye kadar uzanan esnek ve
modüler bir yüksek lisans eğitimidir.

Çekirdek modül
Seçmeli modüller (x2)
Tez
Toplam ücret

Macmillan öğretmenlerine özel!
1944 £
1080 £
2160
6264

Ucretler tipik bir NILE kursu düşünülerek itibari belirlenmiştir; kesin rakamlar başvuru tarihinde belli olacaktır.

Özel Kurslar ve Danışmanlık;
Özel Kurslar:
Eğitim bakanlıkları, üniversiteler ve diğer eğitim organizasyonları için tasarlanan özel kurslar,
özel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde esneklik sunar. Kurslar, online eğitim, yüz yüze eğitim
(İngiltere’de veya ülkede) veya bu ikisinin karışımından oluşur.
Ortaklar olarak, Macmillan Education, NILE’ın özel kursları için tüm seviyelerdeki bütçelere
uyum sağlamak üzere kurumlara ayrıcalıklı fiyat sunar.

Danışmanlık:
Uluslararası çapta tanınmış danışman takımı tarafından yönetilen NILE, ulusal öğretmen
eğitimi, müfredat ve kurumsal gelişim hedeflerine ulaşmak üzere kurs tasarımında derin
uzmanlığa sahiptir; hükümet destekli büyük öğretmen grupları için geniş çapta programlar
sunar ve yönetir.

Geçmişteki proje alanları, müfredat yenileme, ders programı oluşturma, test ve
değerlendirme ve materyal geliştirmenin yanı sıra öğretmen eğitimi, eğitimci eğitimi ve
devamlı mesleki gelişimi içerir.

Kurumsal Ortaklarla Çalışma:
NILE, düzenli olarak, dünya çapındaki eğitim bakanlıkları için eğitim, danışmanlık ve proje
yönetimi sağlar. Örn; Arjantin, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Fas,
Portekiz, Rusya, İspanya vb.
Son 20 yılda NILE, bazı yüksek prestijli kurumlarla ortak projeler üzerinde çalıştı;
•
•
•
•
•
•
•

British Council (İngiltere’de ve dünya çapında)
Avrupa Konseyi
Uluslararası Gelişim Departmanı (DfID)
Avrupa’daki önde gelen üniversiteler: Warwick Üniversitesi – İngiltere, Zürih
Üniversitesi – İsviçre
Uluslararası öğretim birlikleri: Tanınmış İngiliz Dil Okulları Birliği (ARELS) – İngiltere,
Buenos Aires İngilizce Öğretmenleri Birliği (APIBA) – Arjantin.
Öğretmen eğitim kurumları: Pekin Eğitim Kurumu – Çin, Viyena Pedagoji Enstitüsü –
Avusturya.
Ulusal eğitim bakanlıkları ve yerel eğitim otoriteleri: Communidad de Madrid –
İspanya, Eğitim Bakanlığı – Bahreyn, Eğitim Bakanlığı – Peru.

Ortaklığımız ile, Macmillan Education ve NILE, İngilizce dil öğrenim materyalleri ve eğitim için
kurumlara etkili bir çözüm sağlar: Kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri için en iyi sonuçlar
elde ederken, değişen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere destekler.

Özel kurslar ve danışmanlık projeleri için kurumunuz adına bir ihtiyaç analizi
gerçekleştirmek üzere yerel Macmillan Education temsilcinizle temas kurun!

“Macmillan Education ve NILE, öğretmen gelişimi için aynı değerlere,
amaçlara ve tutkuya sahip. Birlikte çalışarak dünya çapında okulların
ve kurumların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebileceğiz.”
Dave ALLAN, Direktör – NILE

www.nile-elt.com

