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Ta nı t ı m

Tanıtım
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D

ublin, 1.5 milyonluk nüfusuyla

bulunup, en yüksek standartlara göre yenilenmiştir. Bu

Okulumuz Dublin’in merkezinde QE’nin (Quality

İrlanda’nın başkentidir. Modern,

süreçte şık ve zarif Georgian mimarisinin korunması

English) kurumunun en eski üyelerindendir ve aynı

güvenli ve sofistike olmasının dışında

için fazlasıyla çaba sarf edilmiştir. Linguaviva’nın

zamanda MEI (Marketing English in Ireland) ve Dublin

Yates, Wilde, Shaw, Swift, Joyce, O’Casey, Behan

bütün kültürel alanlara ve alışveriş yapabileceğiniz

Tourism’in bir üyesidir. Okulumuz, her öğrenciye

ve Beckett gibi ünlü yazarlarla da ilişkilendiriliyor.

bölgelere yürüme mesafesinde olması ve konumu

bireysel hizmet sunmaktan gurur duyar. Öğrencinin

Sosyal kişilikleri nedeniyle İrlandalılar yabancılar

açısından toplu taşıma araçlarına kolay erişebilir olması,

eğitimine ve kalacak yerine gösterdiğimiz kişiye özel

ile konuşmayı çok seviyor. Misafirperverlik

Linguaviva’nın çekici yanlarından sadece birkaçıdır.

ve profesyonel yaklaşımımız, Linguaviva’yı dünya

geleneklerini devam ettiren İrlanda’yı çok

Okulumuz, İrlanda’nın en tanınmış okullarından biridir

genelinde mükemmeliyetçi olarak yansıtmıştır.

seveceksiniz.

ve dünyanın her yerinden öğrenci ağırlamaktadır.
Linguaviva, İngilizce öğretmenliği için Eğitim ve

Yardımsever bir kadronun beraberinde, bir uzmanın

Dublin’in kalbinde, zarif Georgian mimarisi ile

Beceriler Departmanın yasal bir organı olan QQI

yetenekli ellerinde İngilizce öğrenmek istiyorsanız

dikkatinizi çekecek olan Linguaviva, 1977 yılında

(Quality and Qualifications Ireland) kurumunun

Linguaviva’ya uğramalısınız.

kuruldu. Bina birçok modern tesisi bir araya getirmiş

bir servisi olan ACELS’tarafından tanınmaktadır.

BROŞÜR

•

Bütün yıl boyunca eğitim vermeye devam
ediyoruz.

•

Sizin uygun olduğunuz zaman aralıklarında
seçtiğiniz kapsamlı kurslarımıza katılabilirsiniz.

•

Sınıflarımızın öğrenci sayısı düşüktür;
Sabahleyin maksimum 12 öğrenci, öğleden
sonra ise maksimum 15 öğrenci ile ders
işlenmektedir.

•

Tam zamanlı, yarı zamanlı, yarı yoğun ve
yoğun kurslarımız mevcuttur.

•

Başlangıç seviyesinden İleri seviyeye kadar
her seviyeye kurslarımız bulunmaktadır.

İngilizce’ye yeni başlayan öğrenciler için belirli
dönemlerde sınıf açmaktayız.
•

Küçük gruplar veya birebir özel ders almak
isteyenler için Çalıştıkları yere veya ilgi
alanlarına göre şekillendirebileceğimiz dersler
de verebilmekteyiz.

•

Online seviye belirleme testi uygulamaktayız.

•

Okul dışı, yerinde öğrenebileceğiniz aktiviteler
sunmaktayız.

•

Derslerini başarıyla bitiren öğrenciler sertifika
teslim etmekteyiz.

“

Mükemmel bile burayı tasvir etmek
için yeterli değil. Öğretmenimizin
yaptıklarından 100 üzerinden
%110 memnun kaldım. Her şey
çok güzeldi. Kaldığım süre boyunca
Linguaviva’da harika vakit geçirdim.
İnanılmaz bir deneyim yaşadım; hiç
kimse veya hiçbir şey İrlandalıların
misafirperverliğini üstün gelemez.
Umarım derslere tekrardan
gelebilirim veya sadece bir kahve
içmeye…

“

Neden Linguaviva?

Lutz, Almanya
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Linguaviva Merkezi, öğretim
kadrosuyla neden gurur
duyuyor?

Ta nı t ı m
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Modern öğretim yaklaşımları ve İngilizce’nin
yabancı dil olarak öğrenilmesi üzendeki
çalışmalarında güncelliklerini korumaktadır.

•

Ders programını takip etmektedir ve
konuşma, okuma, dinleme ve yazma olmak
üzere dört temel becerinin geliştirilmesi
üzerine çalışmalar yapmaktadır.

•

Öğretim kadromuzun hepsi EFL
yeterliliklerine sahip üniversite mezunudur ve
alanlarında tecrübe edinmişlerdir.

•

Sizin İrlanda’da kaldığınız süre zarfında
her türlü fırsata sahip olmanız için
çabalamaktadırlar.

•

Her bir öğrencinin rahatlığını sağlamak
konusunda yardımcı olabileceklerdir ve
okulumuzda kalışınızın sizin için faydalı
olmasını sağlayacaklardır.

“

“

•

Öğretmenimiz öğretmeye çok
yaratıcı yaklaşımı olan muhteşem
bir kişidir. Derslerden çok
keyif aldım.
Dusan, Avusturya

“

“

Öğretim kadromuz:

Çocukluğumda bu öğretmene
sahip olsaydım, İngilizcem daha
iyi olurdu! Herkes bana karşı çok
sabırlıydı!
Stephane, MSF Fransa

BROŞÜR

İNG İL İZ C E

Grup Kursları

T

am zamanlı ders almak isteyen öğrenciler

İsterlerse X kursunu öğleden sonra birebir olarak bile

için X, X + Z veya X + Y seçeneklerimiz

alabilmektedirler. Özel derslerimiz, öğrencinin bireysel

mevcuttur. Bazı öğrencilerimiz öğleden

ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilmektedir.

X Kursu: aftada 20 ders saati
Gün: Pazartesi – Cuma
Saat: 09.00 – 13.00
Sınıflarımız maksimum 12 kişiliktir.
Z Kursu: Haftada 6 ders saati
Gün: Haftada 2 gün
Saat: 14.00 – 17.00
Sınıflarımız maksimum 15 kişiliktir.

sonralarını rahatlamak, kendi kendine çalışmak,
Dublin’i tanımak, diğer öğrencilerle tanışıp,

Tam zamanlı derslerimizi verdiğimiz sınıflarda

konuşmak ve okul tarafından düzenlenen müfredat

kişi sayısı azdır. Sonbahar ve kış döneminde ise

dışı etkinliklere katılmaktan hoşlanmaktadırlar.

ortalama 8 veya 9 öğrenci içermektedir. Derslerimiz,
dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere

Okulumuz, öğrencilerin boş zamanlarını İngilizcelerini

temel becerilerin anlatımını kapsamaktadır. Boşluk

geliştirmek adına okulun olanaklarını kullanmasından

doldurmak aktiviteleri, simülasyonlar, rol oyunları ve

memnuniyet duyuyor. Haftada 26 veya 30 saat ders

münazara gibi öğretim teknikleri, öğrencilere dilde

ile daha yoğun bir programa tabi tutulmak isteyen

akıcılık kazanma fırsatları sunmaktadır.

öğrencilerimiz sabah kursumuz X’i, Z veya Y kursları
ile birleştirerek öğleden sonraları da çalışabilir ve aynı

X+Z Kursu: Haftada 26 ders saati
Gün: Pazartesi – Cuma
Saat: 09.00 – 13.00 Sabah dersleri. 14.00 –
17.00 3 veya 4 öğleden sonra dersi.
Sınıflarımız maksimum 15 kişiliktir.

K u r sl a r ı m ı z

GENEL

S Kursu: Gruplar için haftada 20
ders saati + 6 saat özel der
Gün: Pazartesi – Cuma
Saat: 09.00 – 13.00
Sınıflarımız maksimum 12 kişiliktir. Haftada 6
saatlik özel ders içermektedir.

zamanda boş zaman aktivitelerine de vakit ayırabilirler.
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ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KURSLAR

K u r sl a r ı m ı z

• Ana dili İngilizce olmayan öğretmeler için kurslar
• İrlanda Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı Kursu

L

inguaviva Merkezi, İngilizce öğretmenleri

alanlarını ziyaret etmeleri beklenebilir. Akşam

için öğretmenlere yönelik kurslar

aktiviteleri de organize edilebilir.

düzenlemektedir. Bu kurslar, İngilizce dil

becerilerini güncellemek ve yeni öğretim yöntemleri

Sınıflarımız maksimum 15 kişiliktir. Kursun

öğrenmek isteyen İngilizce öğretmenleri için

açılabilmesi için en az 6 kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.

uygundur. Bu derslerde etkin olarak yer alabilmek

Kurslar yıl boyunca özel gruplar için de düzenlenebilir.

için öğretmenlerin CEFR’de minimum B2

Her iki kurs da AB Erasmus + (Pic Numarası:

seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Kurslar,

945689764) veri tabanında onaylanmış ve

öğretmenlere İngilizce dil yetkinliklerini daha

listelenmiştir.

da geliştirmeleri, mevcut öğretim uygulamalarını
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iyileştirmeleri, farklı yaklaşımları ve yöntemleri

Sınıflarımız maksimum 15 kişiliktir. Kursun

incelemeleri ve sınıf içi materyalleri geliştirmeleri

açılabilmesi için en az 6 kişiye ihtiyaç

için fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. Kurs

duyulmaktadır. Kurslar yıl boyunca özel gruplar

eğitmenleri alanlarında başarılı ve deneyim

için de düzenlenebilir. Her iki kurs da AB Erasmus

sahibidirler. Öğleden sonra, kurs katılımcılarının

+ (Pic Numarası: 945689764) veri tabanında

proje çalışmasının yanı sıra sosyal ve kültürel

onaylanmış ve listelenmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linkleri
kullanın:
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.
cfm?do=organisation&id=2130
Ana Dili İngilizce Olmayan İngilizce Öğretmenleri
için Kurs Detayları
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_
academy/catalogue/detail.cfm?id=2599
İrlanda Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı ile İlgili Kurs
detayları,
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_
academy/catalogue/detail.cfm?id=2600
Daha fazla bilgi için Linguaviva Merkezi web sitesini
ziyaret edin www.linguaviva.com

BROŞÜR

Z programı ile birlikte Au Pair Programı

için mevcuttur. Başka bir ülkede uzunca bir süre

olmanız gerekmektedir.

yaşayıp İngilizce öğrenmek isteyenler için ideal

•

olmalıdır.

koordinatörümüz, sizin veya Au pair ailenizin
yaşayabileceği herhangi bir sorunda yardımlarını ve
hizmetlerini sunacaktır.

•

Bu programı alan kişiler haftada iki kez
Linguaviva Merkezin’e kurs Z’yi almak için
gelmelidir. Tüm okul tesislerinden ve kurslar
için özel fiyatlardan yararlanabilecekler.

Bu aileyi bulduğum için
çok şanslıyım! Birçok ortak
özelliğimiz vardı ve gerçekten ok
iyi anlaştık. Benim için harika
bir deneyim oldu. Öğretmenler ve
çalışanlar harikaydı!

“

Rocio, İspanya

Çocuk bakımında deneyim aranır ve
başvuranlar çocuklara gerçekten düşkün

bir programdır. Linguaviva Merkezi Au Pair

“

Bu program için, yeterli konuşma becerisiyle
birlikte iyi bir temel İngilizce bilgisine sahip

pa ir s

•

ülkelerden gelen 18 ve 25 yaş arasındaki bireyler

a u

Au Pair programı Avrupa ve Avrupa dışındaki

Süreç Nasıl İşliyor?
Aileler sizin başvuru formunuzu ofiste incelerler.

bunun bir tatil olmadığını unutmayınız; hem çalışacak

İlgilenen aileler tarafından mülakata tabi tutulur. Sizler,

hem de okuyacaksınız, boş zamanınız kısıtlı olabilir.

çocuk bakımı ve ev işi ile ilgili yardıma ihtiyaç duyan

Başvurularınız hemen bir aile tarafından seçilmeye bilir,

ailelerle dikkatli bir şekilde eşleştirilirsiniz. Ancak

süreç süresinde sabırlı olmanız beklenmektedir.
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K u r sl a r ı m ı z

English for
specific purposes

K

ursumuz, İşletme bölümünü okumak
isteyen öğrenciler içindir. Haftada yirmi
saat olmak üzere iki hafta sürmektedir.

Kursun açılabilmesi için en az beş kişinin bulunması
gerekmektedir. Kayıt olmanız için İngilizce dilinde
iyi bir seviyede olmanız beklenmektedir. Bu kurs
ile aşağıda belirtilen yetenekleriniz üzerindeki

•

Toplantılar, müzakere, telefon görüşmeleri
ve sunumlar üzerindeki işletme yeteneğiniz

•

Telaffuz ve terminolojinizi geliştireceğimiz
dil yeteneğiniz

•

Konsantrasyon ve not alma becerilerinizi
geliştireceğimiz dinleme yeteneğiniz

•

Rapor oluşturmayı öğreneceksiniz. Ek
olarak geliştireceğimiz sözlü ve yazılı
bilgileri özetleme yeteneğiniz

performansınızı arttırmayı hedeflemekteyiz:
•
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Müşterileriniz veya meslektaşlarınız ile
sosyal olarak nasıl ilgilenmeniz gerektiğini
ve resepsiyonlarda konuşmanız gereken
belirli konuları tartışarak sosyal yeteneğinizi
geliştireceğiz.

(esp)

Özel ders veya küçük gruplar:
Bu kurs, küçük gruplar halinde veya özel ders olarak en
ideal halde verilir. Kurslar yılın herhangi bir döneminde
bireysel olarak veya küçük gruplar için düzenlenebilir.
Sizlerin özel ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik
verdiğimiz bu kurslar geçmişte oldukça başarılı oldu.
Çok geniş ve çeşitli destek materyalleri kullanmaktayız.
Sınıflar öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uyacak şekilde
uyarlanmıştır.

BROŞÜR

Sınavlar:

değerlendirme ve test yoluyla değerlendirilebileceğiniz

Linguaviva Merkezi’ndeki öğrencilerimiz çeşitli

en uygun sınavın bunun olduğu görüşünü savunmakta

sınavlara hazırlık yapma fırsatına sahipler. Okulumuz

ve bu sınavı önermektedir.

Cambridge First, Cambridge Advanced ve Cambridge
Proficiency sınavlarında mükemmel başarıları ile

Bireysel çalışma:

bilinmektedir.

Kendi kendine çalışma yapmak isteyen öğrenciler,

PET, FCE, CAE ve CPE gibi Cambridge sınavları yıl

faydalanabilirler. Dinleme çalışmaları için bir CD çalar

boyunca düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ofisimiz,

ve CD temin edebiliriz. Sözlükler ve diğer kaynaklar,

bu sınavlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen

istek üzerine öğrencilere sunulabilir.

öğrencilere yardımcı olacaktır.
TOEFL, TOEIC veya CPE’yi almak isteyen
öğrencilerin hazırlıklanmalarına yardımcı olunacak ve

“

İngilizce sınavlardan daha esnek ve daha ucuz olmasıdır.

Kaldığım yer ve okul çok güzel
organize edilmiş! İlgi çekici birebir
dersler ve deneyimli öğretmenlerle
her şey mükemmeldi. Sınava
hazırlanmam gerektiğinde bana
boş bir sınıf ayarladığınız için de
teşekkür ederim.

Araştırma Direktörümüz, öğretmenlerimizle birlikte,

Marta, Polonya

Linguaviva, TIE (İnteraktif İngilizce Testi) ve ETAPP
(Akademik ve Profesyonel Amaçlar için İngilizce
Testi) için bir sınav merkezidir. Her iki sınav da
Q.Q.I.’nin Eğitim ve Beceriler Bölümü’nün yasal
bir organıdır. Bu sınavlara girmenin avantajı, diğer

“

gerekli materyaller onlara sunulacaktır.

m uay e ne l e r

derslik, ekipman ve materyallerimizden
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K on a k l a m a

KONAKLA M A

B

ir dili akıcı konuşma yeteneğine sahip
olmanın en iyi yolu o dili her gün, her
durumda konuşmaktır. Bu nedenle
çoğu öğrenci bir aile yanında(host
family) kalmayı tercih eder. Aile yanında
kalmak isteyen öğrencilere en yüksek
standartlarda bir yer ayarlanır.

Aileler çok dikkatli seçilir. Tüm konaklama birimleri,
konaklama sorumlumuz tarafından sürekli olarak
denetlenmekte ve incelenmektedir. Konum
olarak, Dublin’in en iyi yerleşim bölgelerinde
bulunmaktadırlar. İrlandalı bir evde kalmak, İngilizce
diline maruz kalmanıza yardımcı olacaktır. İrlandalı
ailelerin evinde sıcak bir ortam sunulmaktadır
ve öğrenci ile aile arasında ömür boyu sürecek
arkadaşlıklar kurulmaktadır.
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SEÇİMİNİZ

Aile Yanında Kalmanın Avantajları
•
•

Seçiminize göre tek veya çift kişilik oda
Tam pansiyon seçeneği: kahvaltı, paketlenmiş
öğle yemeği, akşam yemeği ve hafta sonu

•

Özel olarak talep edilmediği sürece aynı
ana dile sahip olan öğrenciler ailelerle
yerleştirilmeyecektir.

yapılan tüm yemekler. Yarım pansiyon

Aile yanında kalmak istemeyen öğrencilere,

seçeneği: kahvaltı ve akşam yemeği. Ayrıca

misafirhane, otel veya istedikleri farklı

hafta sonları yiyebileceğiniz hafif bir öğle

seçeneklerde sunulabilir. Ancak aile yanında

yemeği

kalmanın daha hesaplı olduğunu bilmeniz

Çalışabileceğiniz alanlar ve odanızda bir
çalışma masası

•

•

Kış aylarında yeterli ısıtma sistemi

gerekir. Haziran ve Ağustos ayları arasında
üniversite kampüsü içerisinde kalma fırsatınız
da bulunmaktadır. Şehir merkezinde bulunana
rezidans ve daireler için de rezervasyon
yapılabilir.

BROŞÜR

“

“

Daniel, İsviçre

Havaalanı Transferleriniz
Dublin’e gelirken kendinizi gergin hissediyorsanız, sizi havaalanından alabileceğimizi unutmayın.
Bu hizmeti seçmeniz durumunda (fiyat listene bakınız) görevlimiz, siz uçaktan iner inmez sizi
alıp, direkt olarak belirlediğiniz konaklama mekânına bırakacaktır.(fiyat listesinde “transfer”

K on a k l a m a

Beş yıldız vermek bile bu inanılmaz konaklama için yeterli
değil. Kaldığım ailedeki anneme en az beş yıldız verebilirim!
O ve bütün aile şahaneydi!

olarak bulabilirsiniz) Dönüşünüz içinde sizi havaalanına bırakabiliriz. Bu seçenek erken uçuşu
olan öğrencilerimiz için idealdir.
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s o c i a l / c u lt u r a l

SOSYAL VE KÜLTÜREL
AKTİVİTELER
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H

er hafta çeşitli müfredat dışı aktiviteler
sunmaktayız. Öğrenciler, Linguaviva
Merkezi’nin bir temsilcisi tarafından

tarihi ve kültürel alanlarına eşlik edilirler.
Bunlardan sadece bazılarını dile getirmek gerekirse:
•

Dublin Castle

•

Kilmainham Gaol,

•

Trinity College

•

Guiness Visitors’ Centre

•

The Dublin Writer’s Museum

•

Dublinia

•

The National Gallery

•

The National Museum

BROŞÜR

G

lendalough, Kilkenny ve Newgrange
benzeri yerlere tam gün ve hafta sonu

Diğer ders dışı aktiviteler

gezileri düzenlemekteyiz. Deneyimli tur

•

Her öğleden sonra öğrenci salonunda bir
film veya televizyon programı izletilir. Birçok
öğrenci bu fırsattan, sadece rahatlamak ve diğer
milletlerden öğrencilerle konuşup, kaynaşmak
için yararlanır.

•

Pub geceleri ve akşam yemekleri de
düzenlenmektedir. Bu aktiviteler, öğrencilerin
sosyalleşmesi ve etkileşim kurması için harika
bir yoldur. En popüler akşam gezilerinden biri
İrlanda Dans Partisidir.

•

Hareketi seven öğrenciler, şehri
deneyimleyebilecekleri veya güzel İrlanda
manzarasını görebilecekleri organize
yürüyüş turlarına katılabilirler. Bu aktiviteler
genellikle Howth, Bray vb. yerlerde
gerçekleştirilmektedir.

rehberleri eşliğinde bu turlara gidilir. Kendi hafta
sonu gezilerini organize etmek isteyen öğrenciler
ofisimizden de destek alabilirler. Ofisimiz İrlanda
çevresinde ulaşım, konaklama ve turistik yerler
hakkında tavsiyeler vermekten mutluluk duyar.

S o s ya l / K ü lt ü r e l

ÖĞRETMENLER HAFTA
SONU NE YAPABİLİR?
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Ol a n a k l a r

OKULUMUZUN SAHİP
OLDUĞU İMKANL AR
• Okulumuzun hemen önünde otobüs durağı
bulunmaktadır

• Büyük düz ekranlı televizyon ve
bilgisayarlarla donatılmış öğrenci salon

• Çeşitli toplu taşıma bağlantıları (LUAS
tramvay, DART demiryolu ve Otobüs
Hizmetleri)

• Öğrenci salonunun kafeterya alanında satışa
sunduğumuz çay, kahve ve atıştırmalıklar

• Geniş sınıflar
• Sınıflarda DVD oynatıcı ve Televizyon
• Her sınıfta CD çalar mevcuttur (Ek olarak
dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek
isteyen öğrenciler de kullanabilir)
• Sınav için veya öğrenci için gerekli olabilecek
materyaller
• Laptoplar aracılığı ile medya araçlarına erişim
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• Araştırma yapmak, ev ödevlerini veya
projeleri tamamlamak, e-postaları kontrol
etmek veya sosyal ağ sitelerini kullanmak
isteyen öğrencilerimiz için kullanabilecekleri
tam donanımlı bilgisayar odası
• Tüm sınıflarda ve ortak alanlarda, telefon,
tablet, dizüstü bilgisayar vb. bütün
cihazlardan erişebileceğiniz WiFi
• Sesli kitaplarla, popüler aylık dergilerle ve

gazetelerle donatılmış bir kütüphane
• Masa tenisi, hava hokeyi, bilardo ve langırt
masaları içeren bir oyun odası
• Masa, sandalye, şemsiye, bitki ve su
özellikleri içeren bir bahçe avlusu

BROŞÜR

PEKİ ŞİMDİ NE
YAPMALIYIZ? ÇOK
Tam adresinizi, telefon numaranızı, e-posta
adresinizi ve doğum tarihi gibi bilgilerinizi içeren
rezervasyon formumuzu doldurun. Öğrenciler bu
formu okulda veya online olarak doldurabilirler;
www.linguaviva.com/booking-index.htm.

•

Kurslarımızdan birini seçiniz

•

Konaklama seçeneklerimizden faydalanmak isteyip
istemediğinizi belirtin

•

Herhangi bir alerjiyi veya özel beslenme
gereksinimlerinizi belirtin

•

Havaalanı transferi düzenlememizi isterseniz,
lütfen uçuş bilgilerinizi yazmayı unutmayınız.
Uçuşlarınızı henüz rezerve etmediyseniz, lütfen
mümkün olduğunuz en kısa sürede ayrıntıları bize
iletmeyi unutmayın.

•

•

•

Formunuzu gönderdikten hemen ardından 150
Euro depozitoyu göndermeyi unutmayınız.
Havale yoluyla veya direkt şubemizden depozitoyu
yatırabilirsiniz. Depozitoyu geri alma imkânınız
yoktur, ancak depozito, öğretim ücretinizden
düşürülebilir.
Rezervasyon posta, faks, e-posta veya online
olarak yapılabilir. Online ödeme yaparsanız, ister
depozitoyu, isterseniz de bütün öğretim ücretinin
tam tutarı ödeyebilirsiniz. Rezervasyon formunu
fakslıyorsanız, ücreti doğrudan banka hesabımıza
aktarmalı ve formları dekont ile birlikte fakslamanız
gerekmektedir.
Formlarınız ve rezervasyon depozitonuz bize
ulaştığında, kursunuzun onayını ve konaklamanızın
tüm ayrıntılarını size aktaracağız.

•

Tüm öğrencilerin ülkelerini terk etmeden önce
hem sağlık hem de kişisel sigortalarını yaptırmaları
tavsiye edilir.

k ay ı t

•

B A S İ T. . .

Vize ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, en
yakın İrlanda elçiliğine veya konsolosluğuna
danışabilirsiniz.
The Linguaviva Centre Ltd
45 Lower Lesson Street
Dublin 2, Ireland
 Tel:

353-1-6789384.



353-1-6765687.

Fax:

 Email:

info@linguaviva.com

 Website: www.linguaviva.com
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