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Why choose us?
Small class sizes
1:1 sessions available
Qualified and DBS-checked teachers
Weekly reports and assignments
Online learning tools

from

per hour!

£8
Saturday and Sunday Schools
Evening Classes
Easter and Summer Boosters

Türkçe konuşan yardımcı elemenlarımız ile hizmetinizdeyiz!

NARTS’ın uzman eğitimci kadrosu, ta-
rafından düzenlenen personel licence eği-
timine ilgi büyük oldu.

8 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da
başlayan eğitimin ardından katılımcılar sı-
nava tabi tutuldu. Katılımcılar sınav son-
rası eğitimin son derece yararlı olduğunu
ifade ettiler.

Eğitim öncesi sınava girmek konusunda
kaygılı olduklarını belirten katılımcılar son
derece eğlenceli geçen eğitim sonunda ka-
tıldıkları sınavda son derece başarılı so-
nuçlar alacaklarına inandıklarını belirtti-
ler.

Eğitim boyunca hem mobil aplikasyon-
larla hem de öğretmenlerin ders anlatı-
mında 70’e yakın soru çözdüklerini ifade
eden öğrenciler, sınav anına kadar öğre-
nilmemiş hiçbir konunun kalmadığını da
belirttiler.

Eğitim sonrası görüşlerini aldığımız
NARTS Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kı-
lıç, sonuçların en kısa zamanda belli ola-

cağını belirtirken planlanan en yakın yeni
eğitimin 22 Ekim Perşembe günü olacağını
da belirtti.

Mahir Kılıç ayrıca uzun yıllar sonra, ye-
niden öğrenci gibi sıralarda eğitim alan ka-
tılımcıların derslerde başarısını artırmak
için yeni uygulamalar içinde olduklarını
da belirtti.

Birleşik Krallıkta bu eğitimlerin Türkçe
olarak başlamasına öncülük etme misyon-
larına uygun olarak eğitimlerde devrim
niteliğinde yeni uygulamalar kullanacak-
larını söyleyen Mahir Kılıç yetişkin eği-
timinde öğrencilerin sınıfta kendilerini
derste aktif olarak katılımcı hissedecekleri
ve eğlenecekleri bir kurs yöntemini hayata
geçirdiklerini söyledi.

Bu uygulamalara örnek olarak da eğitim
süresincekullanılanmobilaplikasyonların
personel license eğitiminde katılımcıların
son derece eğlenceli zaman geçirmesini
sağladığı ve bunun da öğrenmeyi kolay-
laştırdığını ekledi.

NARTS personel licence eğitimi başladı

Personel Licence eğitiminde kendi cep telefonları ile derse katılan
ve mobil uygulamalarda soru çözen katılımcılar


