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Kişisel Ruhsat
eğitiminde
10 yıllık tecrübe
Mahir Kılıç: Eğitime katılanların,
öğretmenlerimizi iyi dinlemesi yeter
Birleşik Krallık’ta yaşayan toplumların ana dillerinde mesleki
eğitim almalarının öncüsü olan
NARTS, Kişisel Ruhsat eğitimine
yenilikçi adımlarla devam ediyor.
NARTS tarafından yapılan
eğitimler hakkında bilgi aldığımız Mahir Kılıç şunları söyledi:
“İngiltere’de Kişisel Ruhsat eğiti-

minin öncü kuruluşu olarak bu eğitimleri bizden daha iyi kimsenin veremeyeceğini iddia ediyoruz. Eğitimlerimizin en önemli farkı eğitim
öncesinde ve eğitimde kullanılan
tüm materyallerin bizler tarafından üretilen ve telif hakları bizde
olan materyaller olmasıdır.”
Kılıç şu bilgileri verdi: “Bunlara

ek olarak 2005 yılında başlayan bu
sürecin 10 yıllık tecrübesi de çok
önemli. Eğitim içeriği hakkında
da kısaca bilgi vermek isterim. 25
Kasım tarihinden itibaren NARTS
Training Departman’a eğitim için
kaydını yaptıran herkese online
ortamda ön hazırlık materyallerini
gönderiyoruz. Ancak burada çok

NARTS, 2005 yılından beri İngiltere’nin tüm
bölgelerine hizmet veriyor
önemle şunu da belirtmek isterim.
Önceden yolladığımız bu malzemelere hiç bakmazsanız dahi sınavda başarılı olmanız kesin. Sadece ders esnasında eğitime katılanların, öğretmenlerimizi iyi
dinlemesi yeter.
Ders esnasında öğretmenlerimiz tekdüze yani monoton, sıkıcı
bir anlatım yapmıyor. Öğretmenlerimiz ile ilgili katılımcılardan aldığımız en önemli geri dönüş derslerin çok eğlenceli geçtiğidir.
Öğretmenlerimiz hazırladıkları sunumlarla dersi kolay hale
getiriyorlar. Her konu ile ilgili çok
sayıda örnek soru çözülüyor. Mobil aplikasyonlar ile cep telefonlarından da ders esnasında sorular

çözülüyor. Tüm bunların dışında
ayrıca bir de deneme sınavı yapılıyor. Bu deneme sınavı da dahil
olmak üzere gerçek sınava girmeden önce her katılımcı en az 100
soru çözmüş oluyor. Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan bu sorular gerçek sınavdaki soruların
zorluk ve bilgi düzeyine uygun.
Çünkü Training Departmanı personelimiz öğretmenlik formasyonu
olan, mesleği bilen ve öğrenmenin
bilimsel süreçleri üzerinde eğitim
almış kişilerdir. Dolayısıyla tüm katılımcıların sınavı geçmesi için son
derece profesyonel bir hazırlık yapılmaktadır. Bu iddia ile rahatça diyebiliyorum ki sınavı geçmeyenin
parasını iade ediyoruz.”

