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Q English Online

Q English Online

Ýngilizcenizi ilerletin!

Ýngilizcenizi geliþtirmek istiyor ama zaman bulamýyor musunuz?

Q English Online tek baþýnýza çalýþabileceðiniz, esnek bir
online Ýngilizce programý. Ne zaman, nerede ve ne kadar çalýþacaðýnýza kendiniz
karar verin.

Dil öðrenmeye yeni baþlayanlar, biraz biliyorum diyenler ya da ileri
seviyede olanlar sizin için mükemmel bir programýmýz var. Bu kapsamlý ingilizce programýnda Temel
(Basic), Orta (ýntermediate) ve ýleri (Advanced) olmak üzere üç ayrý seviye
altýnda düzenlenmiþ eðlenceli ve interaktif dersler bulunmaktadýr.

Hangi seviyede olduðunuz konusunda emin deðil misiniz?

Ýngilizce seviyenizi öðrenmek için ücretsiz online seviye tespit
sýnavýmýzý (Placement Test) uygulayabilirsiniz.
Sýnavý uygulamak için týklayýn.

Nereden baþlamanýz gerektiðini öðrendikten sonra, seviyenize
uygun bölüm içinde sunulan bir dizi konu bazlý ünite üzerinde çalýþabilirsiniz.
Bunlarýn her birinde Ýngilizce
seviyenizin yükselmesi için gereken kelime hazinesini, yeni gramer yapýlarýný
ve dil becerilerini geliþtirmenizi saðlayacak interaktif dersler, videolar, Ýngilizce dilbilgisi alýþtýrmalarý
ve aktiviteler bulunur.
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Kýlavuzlu
Yazý Dersleri ve Konuþma Atölyesi

Q English Online programýnda yazýlý ve sözlü iletiþim
becerilerinizi geliþtirmek için tasarlanmýþ iki özel uygulama vardýr.

Kýlavuzlu
yazý dersleri (Guided Writing) size akademik ödevler yazarken
ihtiyaç duyacaðýnýz becerileri öðrenme ve geliþtirme fýrsatý saðlar. Bu bölümde örnek metinler inceleyip, yazý
ödeviniz için kendi fikirlerinizi hazýrlayarak planlar ve sonuçta kendi
kompozisyonunuzu yazabilirsiniz. Bu
süreç içerisinde, ayný zamanda sürekli geri bildirim ve deðerlendirme
raporlarýyla geliþiminizi takip edebilirsiniz.

Konuþma
atölyemiz (Speaking Lab)
online olarak Ýngilizce konuþmanýzý ve kendinizi Ýngilizce konuþurken
duymanýzý saðlayan bir sistemdir. ýleri teknoloji ses tanýma uygulamasý
sayesinde sizin konuþmanýz anadili Ýngilizce olan konuþmacýnýn telaffuzuyla karþýlaþtýrýlýr
ve sizin telaffuzunuza dair geri bildirim verilir.

Programýn diðer özellikleri:

·
ýstediðiniz zaman istediðiniz kadar uygulama olanaðý,

·
Baþlangýçtan ileri seviyeye her aþamada konu bazlý üniteler,

·
Dinleme, okuma, konuþma ve yazma becerilerinin hepsine birden
hitap eden bir yaklaþýmla ele alarak geliþtiren kiþisel çalýþma dersleri,

·
Ýngilizce dil bilgisi alýþtýrmalarý ve interaktif dersler,

·
Uluslar arasý standartlarda materyaller,
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·
SCORM- tamamlayýcý materyaller, interaktif ders içeriði ve
videolar, ses klipleri.
Q English Online Deneme Dersi için týklayýnýz.

Q English Online Broþürünü görmek için týklayýnýz.

Q English Online Türkçe Kullaným Kýlavuzu için týklayýnýz.
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