
 
 

Değerli Baro Mensubu,  

AmericanLIFE Dil Okulları olarak Baro Mensupları ve 1.derece yakınlarına (eş, çocuk, kardeş, anne, baba) dil 

öğrenmeleri için destek vermekteyiz. AmericanLIFE & İstanbul Barosu İş Birliği ile ilgili kampanya detayları ve eğitim 

programlarımızı aşağıda bilgilerinize sunmaktayız. 

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için sizi şubelerimize bekliyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz.  

 

 

 



 
 

GENEL İNGİLİZCE 

Okulumuzda genel ingilizce ders materyalleri, Uluslararası Dil Öğrenme 

kriterlerini içeren Linguafolio hedeflerini gerçekleştirecek şekilde 

hazırlanmaktadır. Bu kriterler Starter-A1-A2 B1-B2 C1-C2 seviyelerinde 

sınıflandırılmıştır. Her seviyedeki kriterler okuma, dinleme, yazma ve 

konuşma olarak dört gruba ayrılmıştır. Materyal seçiminde öğrencilerin yaş 

grupları, ilgi alanları ve ihtiyaçları son derece önemlidir.  

 

Bu programa kimlerin ihtiyacı olur? 

✓ Genel İngilizce eğitimi almak isteyenler, 

✓ Yazma, okuma, dinleme konuşma ağırlıklı bir eğitim planı olanlar, 

✓ Çeşitli dil sınavlarına hazırlık için alt yapı oluşturmak isteyenler, 

✓ Belli bir süre yurt dışında yaşama planı olanlar,  

✓ Üniversiteden yeni mezun olmuş ancak yabancı dil eksikliği yüzünden iş görüşmelerinde sorun yaşayanlar. 

Eğitiminin planlanması nasıl olur? 

✓ Sınıflarımız en fazla 12 kişiliktir. 

✓ 8-12 kişilik sınıflarımızda 1 seviye 100 ders saatinden oluşur. (Starter seviyesi 48 saatlik bir eğitimdir.) 

✓ Bir ders 40 dakikadır. 

✓ Eğitim planlamasına Placement (seviye belirleme sınavı) ile başlanır. Placement, öğrencilerin konuşma 

becerilerinin ölçüldüğü sözlü bir değerlendirmedir. Placement sırasında sorulacak anahtar soruları, kriterler 

kılavuzu belirlemektedir.   

✓ Öğrencilere 3 ay boyunca kullanabilecekleri English Central şifreleri ücretsiz olarak verilmektedir. 

(www.englishcentral.com) 

✓ Eğitim sonunda her öğrenciye sertifika verilmektedir. Roosevelt University C2 sertifikamıza sahip olan her 

öğrenciyi TOEFL ya da IELTS puanı gerekmeksizin, programlarına yalnızca sözlü mülakat ile kabul etmektedir.  

✓ Öğrencilere 3 ay boyunca kullanabilecekleri English Central şifreleri ücretsiz olarak verilecektir. 

(www.englishcentral.com) 

✓ Öğrencilerimiz okullarımızdaki plus more sınıflarından (konuşma kulübü, sinema kulübü vs.) ömür boyu ve 

tüm şubelerimizde katılım sağlayacak şekilde faydalanabilirler. 

 

 Öğretmenler nasıl ders işler? 

AMERICANLIFE öğretmeni, yukarıda da belirtildiği gibi derslerini Linguafolio’yu esas alarak işler. Her dersin 

başında öğrenciler, o günün hedef kriterinden haberdar edilir. Kritere yönelik ders işlenir, ders sonunda Linguafolio 

üzerinde, kriterin yerine getirildiğine dair işaretleme yapılır. 

AMERICANLIFE Genel İngilizce programları konuşma odaklıdır, öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi 

öncelikli hedeftir. Dil bilgisi yapıları okuma ya da dinleme etkinliklerinde öğrenciye sunulur, hedeflenen kalıpları 

tanıması ve kullanması sağlanır. Dil bilgisi kurallarının öğrenci tarafından keşfedilmesine yardımcı olunur. En temel 

seviyeden başlayarak derslerde öğrencilerle İngilizce iletişim kurulur.  

 

 

http://www.englishcentral.com/
http://www.englishcentral.com/


 
 

GET THAT SCORE 

Get That Score, AmericanLIFE’ın sınav İngilizcesi ürünlerinin tamamına verdiği çatı 

isimdir. Skalasında 26 sınav eğitimi bulunduran AmericanLIFE Dil Okulları’nda 

yoğunlukla talep gören sınavlar TOEFL, IELTS, YDS, YÖKDİL ve LYS-5’tir. 

 

TOEFL  

Adayların 120 puan üzerinden dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin değerlendirildiği Amerikan menşeili 

ETS eğitim firmasına ait bir sınavdır. Bu sınava girebilmek için öğrencinin herhangi bir seviyede bulunması gerekmese 

de yurtdışı eğitim ve iş başvurularında başvurulan yere dil yeterliliği olarak sunulduğu ve bu kurumlar da yüksek 

puanları kabul ettiği için öğrencilere en az B2 seviyeyi bitirmiş olmaları önerilir. Bu sınavın eğitimine öğrenciyi almak 

için öncelikle öğrenciye detaylı bir seviye tespit yapılmakta, uygun seviyede olup olmadığını tespit etmeye ek olarak 

öğrencinin gelişime ihtiyaç duyduğu alanlar da saptanmaktadır. Bu saptamalar doğrultusunda da eğitim programı 

oluşturulmaktadır.  

IELTS 

General English ve Academic olarak iki bölümü olan, katılımcıları 9 puan üzerinden değerlendiren, dört beceriyi ölçen 

bir Cambridge English sınavıdır. Toefl’a dair her şey bu sınavda da bu uygulanmaktadır.  

YDS 

YDS, yüksek lisans ve doktora gibi eğitimlerle eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrencileri, dil yeterliliği 

gerektiren memuriyetlere başvuran ve dil tazminatı isteyen adayların tercih ettiği ÖSYM Yabancı Dil Sınavı’dır. 5 yıl 

geçerliliği vardır. Sınavı dört dil becerisinden yalnızca okumayı ölçer. Bunun yanı sıra dil bilgisi ve kelime bilgisini de 

ağırlıkla ölçen bir sınavdır.  

YÖKDİL 

YDS’den farkı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanı olmasıdır. Öğrenimine devam etmek isteyen 

öğrencilerin girdiği sınavdır.  

LYS-5 

Liselerin Yabancı Dil Bölümü öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayan eğitimdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

S.O.S 

S.O.S. İngilizce ve Almanca mülakatlara ya da yazılı sınavlara girmek isteyen ve kısıtlı 

zamanı olan kişilerin ihtiyaçlarına yöneliktir. S.O.S. kişilerin bu ve benzeri hedeflerine 

ulaşmaları için AMERICAN LIFE tarafından planlanmış programların genel adıdır. 

 

 

Bu programa kimlerin ihtiyacı olur? 

✓ İş mülakatı için hazırlananlar, 

✓ Yazılı sınavlara girecekler, 

✓ Yurt dışına çıkmayı planlayanlar. 

 

S.O.S, eğitmenler tarafından bire bir verilen gelişmiş bir özel ders programıdır. Sınav öncesi öğrencilerin bildiklerini 

eğitmenlerin yönlendirmesiyle tekrar etmek ve bilmediklerini en kısa sürede öğrenmeleri için en iyi yol S.O.S.tir. 

S.O.S. kendi öğrenme tempolarında ve öğrencinin seçtiği zaman diliminde eğitim olanağı sağlayan bir formattır. 

Öğrenciye hızlı öğrenme konforu sağlar. 

 

Eğitimin planlanması nasıl olur? 

S.O.S öğrencinin ihtiyacı ve eğitim alacağı zaman dilimleri belirlendikten sonra öğrenci ile birlikte planlanır. 

 

 

TAILOR-MADE BUSINESS ENGLISH 

TAILOR-MADE BUSINESS ENGLISH hizmet verimliliğini ve kalitesini artırmayı 

hedefleyen şirketlerin çalışanları için hazırlanmış, özel amaca yönelik İngilizce 

yaklaşımıyla planlanan Kurumsal bir İngilizce eğitim paketidir. Tailor-Made 

Business English basmakalıp bir İngilizce Eğitimi değildir. İşte bu yüzden buna Terzi işi İş İngilizcesi adı verilmiştir. 

Eğitimin planlanması nasıl olur? 

 

✓ TAILOR-MADE BUSINESS ENGLISH terzi işi iş İngilizcesidir. Öğrencinin ne amaçla, ne düzeyde İngilizce 

öğrenmesi gerektiğine dair alınan bilgi eğitim planlamasına yön verir. 

✓ Alınan bilgi doğrultusunda sektörle ilgili detaylı ve titiz bir araştırma sonrası kişiye özel İhtiyaç Analiz Anketi 

hazırlanır. Bu anket, kişilerin geliştirmeleri gereken muhtemel becerilerin maddeler haline dönüştürülmüş 

halidir.  

✓ Ankette katılımcıların iş yerlerinde İngilizce olarak yapmaları gereken görevleri ve bunların onlar için ne 

kadar gerekli olduğu sorgulanır. 

✓ İhtiyaç Analiz Anketi İngilizce eğitimi alması planlanan her katılımcıya uygulanır ve tek tek değerlendirilir. 

✓ Katılımcıların mevcut dil yeterlilikleri ve dil ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim planlaması yapılır.  

Öğretmenler nasıl ders işler? 

Tailor-Made Business English’de dersin işlenişi katılımcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanan eğitime göre değişiklik 

gösterebilir. Öğretmenlerin eğitim verecekleri alanla ilgili özel çalışma yapmaları, kurumu çok iyi tanımaları 

programın temelini oluşturur. 

 

 



 
 

ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE (7-13 Yaş Arası) 

Çocuk İngilizcesinde Avrupa standartlarında bir eğitim modeli tasarlayan 

AmericanLIFE Teenglish ile dil öğrenmek artık çok kolay. İngilizcenin bir ders 

değil, bir ‘iletişim aracı’ olduğu kavramını çocuklara aşılayan bu modelde 

çocuklar özgüvenle ve merakla İngilizce öğrenir. Yaz Okulu ve Kış Okulu 

alternatifleri mevcuttur.  

 

✓ Çoklu zeka testi ile oluşturulan sınıflar 

✓ Beceri odaklı eğitim (Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma) 

✓ 8-12 kişilik sınıflar 

✓ Uluslararası dil portfolyosuna dayalı eğitim 

✓ Ücretsiz aktivite sınıfları 

 

YAZ OKULU Eğitim Programı: 

1.Dönem 18 Haziran 2018 - 13 Temmuz 2018 (80 ders saati) 

2.Dönem 23 Temmuz 2018 - 17 Ağustos 2018 (80 ders saati) 

 

Pazartesi + Salı + Çarşamba + Perşembe 

10:00-14:00 İngilizce  

14:30-15:30 Aktivite 

 

KIŞ OKULU Eğitim Programı: 

1.Dönem 13 Ekim 2018  – 6 Ocak 2019 (100 ders saati) 

2.Dönem 26 Ocak 2019 – 28 Nisan 2019 (100 ders saati) 

 

Cumartesi + Pazar  

10:00-13:10 / 14:00-17:10 

 

*Kış Okulumuzda eğitim dönemi MEB Akademik Takvimi’ne göre düzenlenme olup, değişiklik gösterebilir. 

*Yaz Okulu Programı, şehir ve temsilciliklere göre değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki program Beşiktaş ve 

Levent Temsilcilikleri için geçerlidir.  

 

 

 

 

 



 
 

 

BARO MENSUPLARINA ÖZEL İNDİRİM ORANLARI VE FİYATLANDIRMA 

 

EĞİTİM PROGRAMI LİSTE FİYATI İNDİRİM ORANI İNDİRİMLİ FİYAT 

GENEL İNGİLİZCE 1 Seviye - 1560 TL %40 1 Seviye - 936 TL 

TAILOR MADE / S.O.S 

Özel Ders – Türk Öğretmen 
Ders Saati - 160 TL %40  Ders Saati - 96 TL 

TAILOR MADE / S.O.S 

Özel Ders – Yabancı Öğretmen 
Ders Saati - 170 TL %40  Ders Saati - 102 TL 

TEENGLISH  

7-13 Yaş Çocuk Grupları 
1 Seviye - 1560 TL %45 1 Seviye - 858  TL 

 

✓ Tüm fiyatlara KDV dahildir. 

✓ Eğitim materyalleri öğrencilere ücretsiz olarak verilmektedir. 

✓ Özel kampanya dönemlerinde İstanbul Barosu‘na sunulan indirimlerin düşük kalması halinde, en düşük fiyat  

üzerinden ekstra %5 indirim uygulanacaktır. 

✓ Nakit ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadır. 

✓ Teklifimiz şubelerimizde eğitim verilmek üzere hazırlanmış olup, yerinde eğitim talebi olması halinde ayrıca 

fiyatlandırma sunulacaktır. 

✓ Kampanyalarımızdan Baro mensupları ve 1. dereceden yakınları faydalanabilir. 

✓ Bu protokol 16 Nisan 2018- 16 Nisan 2019 tarihleri arasında 1 yıl süre ile geçerlidir. 

 

 

 

 

 


