
          IELTS Eğitmenliği Sertifika 
Programı Bilgilendirme Kitapçığı 

Dünyanın en popüler İngilizce dil testi olan IELTS için sertifika programı Türkiye’de Study UK tarafından yapılandırılmıştır. Dil 
değerlendirmesi alanında Türkiye’nin önde gelen eğitmenlerinin arasında yerinizi alacaksınız. IELTS eğitmenleri, sınav için 
öğrencilerinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma dahil tüm İngilizce becerilerini geliştirmeye hazır olacaklardır. 
İngilizce eğitmenleri için IELTS Eğitmenliği programı, adayları IELTS sınavına hazırlamak isteyen eğitmenler için hafta içi 2 hafta 
boyunca ya da hafta sonları 1 ay boyunca verilen 24 saatlik bir eğitim programıdır. Eğitmenler, önceden IELTS sınav eğitimi 
deneyimine sahip olabilir veya olmayabilir.  

Hafta içi programları 2 hafta boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 3 ders saatlik oturumlara bölünecek ve 
eğitim programı aşağıdaki konuları içerecektir; 
Hafta sonu programları Cumartesi ve Pazar günleri 3 ders saatlik oturumlara bölünecek ve eğitim programı aşağıdaki konuları 
içerecektir; 

1. İlk dört (4) oturum
• Konuşma becerilerini geliştirmek
• Okuma becerilerini geliştirmek
• Dinleme becerilerini geliştirmek
• Yazma becerilerini geliştirmek
• IELTS sınavının ayrıntılı açıklaması
• Talimatları takip etmek
• Sınav stratejileri
• Kaynakları değerlendirme
• Sınav derslerini öğretmek
• Soru cevap oturumları

2. Son dört (4) oturum
• Sınav derslerini öğretmek
• IELTS konuşma, yazma, okuma ve dinleme öğretimi için ders planlama
• Beceriyi tanıtmak ve öğrencilere aynı şekilde ipuçları ve stratejiler sağlamak için ders planlama
• IELTS bant tanımlayıcılarını kullanarak yazma ve konuşma konusunda geri bildirimde bulunmak
• Hazırlanan ders planının mikro öğretimi ve aynı konuda geri bildirim
• IELTS öğretmek için bir kurs taslağı oluşturma
• Çevrimiçi kaynakları değerlendirme
• Soru ve cevap oturumları

Kimin için? 
Eğitim, IELTS sınavına girmek isteyen adayları hazırlamak isteyen eğitmenler için yapılandırılmıştır. 

Eğitim programının size faydası nedir? 
Bu eğitim programının ilk 4 oturumunda; 

• IELTS sınavı için konuşma, dinleme, yazma ve okuma öğretme becerilerinizi geliştirmek,
• Öğrencileri IELTS sınavına hazırlamak için öğretim materyallerini ve etkinliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenmek,
• Çeşitli farklı stratejiler kullanarak öğrencileri sınava nasıl etkili bir şekilde hazırlayacağınızı öğrenmek,
• Bilgi ve becerilerinizi alanınızdaki diğer profesyonellerle paylaşma fırsatına sahip olmak,

Bu eğitim programının son 4 oturumunda; 
• Çeşitli farklı stratejiler kullanarak öğrenciler için dersleri etkili bir şekilde nasıl hazırlayacağınızı öğrenmek
• Bant tanımlayıcıları kullanarak IELTS yazma ve konuşma performansı hakkında nasıl geri bildirim verileceğini öğrenmek
• Hazırlanan ders planını öğretmek ve aynı konuda geri bildirim almak
• Öğrencileriniz için nasıl bir eylem planı hazırlayacağınızı öğrenmek
• Bilgi ve becerilerinizi alanınızdaki diğer profesyonellerle paylaşma fırsatına sahip olmak

Bu eğitim programında aşağıdaki konular yer almayacaktır; 
• IELTS puanlama kriterlerini öğrenmek veya tartışmak (Bu bilgiler gizlidir.),
• IELTS sınavının esaslarını tartışmak (Sınav eğitimli uzmanlar tarafından yazılmıştır ve sınavı değiştirme yetkimiz yoktur.)
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Katılım gereklilikleri: Aşağıdaki gerekliliklerden bir tanesini karşılamanız yeterlidir.
• İngilizce öğretmeni olmak,
• İngilizce öğretmenliği veya İngiliz ve Amerikan dili ve edebiyatı bölümü öğrencisi veya
• En az 2 yıl deneyimli TESOL veya CELTA eğitmeni olmak.
• Yukarıdaki koşulları sağlamayan, fakat IELTS testinden 7,5 ve üzeri skor alan herkes eğitime katılabilir.

Ücret: Güncel fiyat bilgisi için;  www.studyuk.com.tr/ielts-teacher

Metodoloji 
Eğitmenlerin, eğitim sürecine aktif olarak dahil olmaları gerektiğine inanıyoruz. Eğitmenler, beceri geliştirme ve sağlam pedagojik 
uygulamaları tanıyacak, ayrıca size bu beceri ve tekniklerden bazıları için çiftler ve gruplar halinde ödevler verilecektir. Her 
eğitimde en fazla 35 katılımcı olacaktır, böylece eğitmenimiz her katılımcıya bireysel olarak ilgi gösterebilir. 

Eğitmenler 
Eğitmenlerimiz oldukça yetkin bir şekilde İngilizce konuşmaktadır. Zengin bir öğretim ve eğitim deneyimine sahiptirler. Hepsi 
yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde uluslararası kabul görmüş niteliklere sahiptir ve British Council tarafından en son iletişim 
metodolojisinde eğitilmişlerdir. 

Sertifikalandırma: Bu eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara British Council IELTS Eğitmenliği Sertifikası verilecektir. 

IELTS Eğitmenliği programının faydaları: 
• Study UK’nin yetiştirdiği ayrıcalıklı IELTS eğitmenlerinden olma önceliği
• IELTS sınavına indirimli girin;

 IELTS eğitmenlerinin British Council ile başvurdukları her IELTS sınav ücretinin %15’i Study UK Eğitim
Koordinatörlüğü bütçesinden karşılanır.

• IELTS sınavına kayıt yaptıran IELTS eğitmenlerine “Road to IELTS” IELTS hazırlık paketi!
 6 pratik test kâğıdı,
 2 konuşma bölümü testi
 75 İnteraktif aktivite
 9 öğretici video ve tavsiye,
 Ve ilerlemenizi görün!

• Öğretmen destek grubu;
 Kapalı Facebook grubu, dünyanın dört bir yanından gelen IELTS öğretmenlerinin öğretim uzmanlığını, IELTS ders

planlarını, hazırlık kaynaklarını, ipuçlarını ve çok daha fazlasını paylaşmasına yardımcı oluyor. Gruba katılın ve
dünyanın dört bir yanından meslektaşlarınızla iletişim kurmaya başlayın. Dünyanın dört bir yanından gelen
meslektaşlarınızla iletişim kurma fırsatı!

• Eğitmenlerin öğrencilerine, Study UK Eğitim Koordinatörlüğü bütçesinden IELTS sınavı için dönemsel kısmi burs
tanımlanır.

• Öğretmenler için her ay ücretsiz çevrimiçi web seminerleri;
 Öğrencilerini IELTS sınavına hazırlayan öğretmenleri desteklemek için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir dizi

çevrimiçi materyal geliştirildi.
 Ücretsiz online web seminerleri, IELTS ve formatı hakkında daha fazla bilgi edinmenize, öğrencilerinizi hazırlarken

kullanabileceğiniz ipuçlarını paylaşmanıza ve dünyaca ünlü İngilizce dil uzmanlarına erişmenize yardımcı olacaktır.
Oturumun sonunda, IELTS ile ilgili tüm sorularınızı cevaplayacağız, bu yüzden hazırlıklı olduğunuzdan emin olun!

• IELTS Eğitmenlerinin öğrencileri için ücretsiz IELTS web seminerlerine ulaşım imkânı;
 IELTS ücretsiz hazırlık web seminerleri serisi, evinizin konforunda teste hazırlık yapmanız için gereken desteği

sağlamayı amaçlar.
 IELTS hazırlık web seminerleri her Perşembe IELTS uzmanları tarafından yapılacaktır. Her web semineri yaklaşık 60

dakika sürecek ve test sırasında ne bekleyeceğinizi öğrenmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca testin her bölümü
hakkında sık sorulan soruların yanıtlanmasına da yardımcı olacaktır: Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma

IELTS Eğitmenliği ile dünyanın kapılarını daha kolay açın! 

https://www.studyuk.com.tr/ielts-teacher
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British Council IEL TS ve Study UK Yurtdışı Eğitim Araştırmaları Merkezi işbirliği ile 
düzenlenecek olan 24 saatlik çevrimiçi IEL TS eğitmen eğitimi programı British Council 
eğitmenleri tarafından verilecek olup, ortak sertifıkalandırılacaktır. 

Bilgilerinize, 

Bora Can 
British Council Türkiye 

British Council Eğitim Hizmetleri Ltd. Şii. Ankara Ticaret Sicil No:359918. Kavaklıdere Vergi Dairesi No:18706S3078. 
Aritısh CounLıl, Bırleşik Krallık'ın kültürel ilişkıler ve eğıtım fırsatlarından sorumlu uluslararası kurulu�udur. 




