
WOLA-KOÇ-KUEPE EĞİTİM PROGRAMIMIZ 

W.O.L.A. ile KOÇ-KUEPE /IELTS sınavlarında, siz de bizimle başaranlar arasında yerinizi alın!  

Hazırlık sınıfında bir yıl kaybetmeyin! Hazırlık sınıfını W.O.L.A. ile geçeceksiniz! 

 
KUEPE SINAVI HAZIRLIK PROGRAMIMIZ; 

• KOÇ-KUEPE SINAV SİSTEMİNE ÖZEL EĞİTİM 
• KUEPE VE KUR ATLAMA SINAVLARINA YÖNELİK ÖZEL SINAV PROGRAMI 
• KUEPE SINAVINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA 
• HAZIRLIK OKULU TECRUBESİ OLAN EĞİTMENLER 
• KİŞİYE ÖZEL WRITING EĞİTİMİ 
• HAFTA İÇİ ve HAFTA SONU ETÜT PROGRAMLARI 
• WOLA Eğitim Materyalleri Kullanılmaktadır 

 

*Tüm eğitmenlerimiz HAZIRLIK ATLAMA-PROFICIENCY eğitiminde uzman ve tecrübeli 
akademisyenlerdir.  

*Kursumuzda bulunan geniş arşivimiz- hazırlık materyalleri ile öğrencilerimizin hizmetindedir 

*Öğrencilerimizin seviyeleri ücretsiz seviye belirleme (placement test) sınavı ile 
belirlenmekte ve ihtiyacına en uygun ve amacına yönelik doğrultuda bir program 
oluşturularak hedefe ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır. 

Sınavda başarılı olabilmek için gerekli ve yeterli dil seviyesine sahip olmayan adaylar için özel 
çalışma programları ve bireysel eğitmen desteği ile öğrencilerimiz kısa zamanda hedeflerine 
ulaşabilmekte ve sadece sınav başarısı değil aynı zamanda akademik hayatları boyunca 
gerekli tüm dil yeterliğine ve donanımına sahip olacaklardır.  

*Vocabulary (kelime) dağarcığının zenginleştirme amacıyla özel kelime programları sayesinde 
öğrencilerin sadece kelime öğrenmeleri değil aynı zamanda öğrendikleri kelimeleri çeşitli 
cümleler içerisinde kullanarak tam öğrenmeyi gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. 

Bilindiği gibi KUEPE sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır – Listening, Speaking, Reading, 
Writing 

Öğrencilerimizin bu 4 alanda da etkin bir başarıya sahip olabilmesi için eğitmenlerimiz 
tarafından özel çalışma programları uygulanmakta ve sadece ezbere ve kalıplara bağlı 
kalınarak değil, öğrencilerin kelime dağarcığı zenginleştirilerek yaratıcı düşünme ve uygulama 
becerileri geliştirilmektedir.  

Tüm sınıflarımızda var olan bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon olanakları ile birlikte, tam 
donanımlı sınıflarımızda, öğrencilerin,  okuma, yazma, dinleme ve konuşma dil becerilerinin 



gelişmesine ve başarıya ulaşmalarına olanak tanımaktadır.  

Eğitimlerimiz boyunca KOÇ-KUEPE Deneme Materyalleri esas alınarak ve sınav içerik bilgisine 
birebir uyumlu çeşitli deneme sınavları uygulanmakta ve öğrencilerin skorları tespit edilerek 
kişiye özel destek eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde sınav mantığı ve içeriği 
öğrenciye en doğru şekilde aktarılmış olup sonuca yönelik çalışma yapmalarına yardımcı 
olunmaktadır.  

 




