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GENEL İNGİLİZCE KURSU

Yetişkin gruplarımıza katılmak isteyen öğrencilerimiz, “Genel İngilizce” 
becerilerini ölçen yazılı sınav ve sözlü değerlendirme ile belirlenen seviyelerine 
uygun sınıflara yerleştirilir. 
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AMACIMIZ

İngilizceyi sevdirmek

Evrensel iletişim dili olarak kabul edilen İngilizce’nin önemini fark ettirmek

İngilizce konuşulan ülkeler ve kültürler arasındaki ilişkiyi anlatabilmek

 Çoklu zekâ kuramına uygun, iletişim metodunu temel alan ve yalnızca
İngilizce konuşulan interaktif sınıf ortamı oluşturmak

Konuşma becerisini daima ön planda tutmak

Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini geliştirmek

Dinleme ve anlama, bilgi aktarma becerisini yazılı, işitsel, sözel ve görsel olarak geliştirmek
Yaratıcı düşünme yeteneği kazandırmak
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Yabancı dil öğreniminde “Konuşma ve İletişim”in 
önemine inanan Türk-Amerikan Derneği, tüm Genel 
İngilizce kurslarında, öğrencilerin konuşma sürelerini 
mümkün olduğunca arttırmaya çalışmaktadır. Bu 
kapsamda, öğrencilerimizin İngilizce öğrenirken 
gösterdikleri çabaya, daha fazla destek olma 
yönünde çalışmalar yürütmekteyiz.

Öğrencilerimizin, standart haftalık ders saatleri 
dışında da,  İngilizce pratiği yapmasına destek 
olmak için kayıtlı tüm öğrencilerimize yönelik 
“EFL Cafe” hizmetini ücretsiz olarak sunmaktayız.
EFL Cafe uygulamamız, farklı seviyeler için ayrı 
ayrı planlanmaktadır ve düzenli olarak kayıtlı 
öğrencilerimize duyurulmaktadır. EFL Cafe 
uygulamamız ile tüm öğrencilerimiz kendi seviyeleri
için tasarlanmış gruplarda, yeni kelimeler oğrenerek 
İngilizce konuşma pratiği yapma imkanı bulurlar.

TAD Practice Online ile İngilizce konuşma pratiği 
yapın. Üstelik; iş yeriniz veya evinizden hiç 
çıkmadan, dilediğiniz her yerden…

İngilizce konuşma becerinizi geliştirmek  
istiyorsunu, ama bir kursa 

gidecek vaktiniz yok.

Günde 20 dakikanızı ayırın

Bilgi çağında, İngilizcenin önemli 
bir yer tuttuğu artık tartışma 
götürmeyen bir gerçektir. Ülkemizde 
İngilizce öğrenmeye çalışanların en 
önemli sorunu ise “Anlıyorum ama 
konuşamıyorum” ifadesidir. Eğitim 
sisteminde, öğrencilerin her daim pasif 
dinleyiciler olması ve sürekli dinleme 
pratiği yapıp, çok az konuşma pratiği 
yapmalarının doğal bir sonucu olan 
bu sorunun tek bir çözümü vardır: 
Konuşmak.

Günümüz iş ve eğitim dünyasının 
yoğun temposunda vakit ayırıp, kaliteli 
bir kursa gitmek her zaman mümkün 
olmayabilmektedir. Üstelik; İngilizce 
kurslarının önemli bir bölümü halen 
gramere dayalı bir eğitim yaklaşımı  
benimsemektedir veya sadece 
konuşmaya yönelik grupları 
bulunmamaktadır.

TAD Practice ile size uyan gün ve 
saatlerde; bilgisayarınız, tabletleriniz 
veya cep telefonlarınız ile dilediğiniz 
yerden Türk-Amerikan Derneğinin yerli 
veya yabancı profesyonel eğitmenleriyle 
konuşma pratiği yapabilirsiniz.
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Görüş ve önerileriniz için bize coursesinfo@taa-ankara.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Kurslarımızda, Microsoft Office 365 One Note Class Notebook ile hazırlanan online çalışma sayfaları ve 
TADSOFT öğrenci takip sistemi kullanılmaktadır.

KURS GÜN VE SAATLERİ

Make-up (ücretsiz) ve Catch-up (ücretli) dersleri hakkında broşürlerimizi inceleyebilir veya Akademik Departmandan bilgi alabilirsiniz.

Pazartesi – Çarşamba – Cuma:  
10:00 – 12:50 veya 18:30 – 21:20

Pazartesi – Çarşamba: 
10:00 – 12:50 veya 18:30 – 21:20

Salı – Perşembe:  
10:00 – 12:50 veya 18:30 – 21:20 

Cumartesi – Pazar: 
09:30 – 12:20
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