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HAKKIMIZDA

REDLINE
CREATIVE PRESENTATION

WORA her eğitim programında “Ne Bilir?” , “Ne Anlar? ve “Ne
Yapar?” olmak üzere üç temel soru üzerinde durmaktadır. Amacımı; bir
öğrencinin o eğitim programına katılmadan önce bilmediği ve orada öğreneceği
bilgilerin üzerinde durmak, öğrendiği yeni bilgileri tam olarak anlamasını ve
benimsemesini sağlamak ve bu bilgileri gerek kişisel hayatında gerek iş
hayatında kullanabilmesini ve problemlerini çözmede bu bilgilerden de
faydalanabilmesini sağlamaktır.
Her biri alanında uzman, eğitimin temel felsefesini kavramış,
deneyim sahibi ve kariyeri başarılarla dolu olan eğitmen kadrosu ile WORA,
bugün İstanbul’da tam 19 farklı lokasyon ve üniversitelerde hizmet vermektedir.

KURUCUMUZUN
MESAJI
WORA, sadece bildiklerini öğrencilerine aktaran kurum
olarak değil, Eğitmen ve öğrencisi ile birlikte yeniden öğrenen,
bildiklerini tazeleyen ve yeri geldiğinde öğrencisinden bir şeyler
öğrenebilen, interaktif eğitime önem veren, açık görüşlü ve açık
fikirli olan, her şeyden önemlisi çağın getirdiği yeniliklere ve
teknolojinin getirdiği imkanlara açık olan kurumdur.
WORA, her biri alanında uzman, başarılarla dolu
bir kariyere sahip, deneyimli ve bu deneyimlerini öğrencilerine
ustalıkla aktarabilen eğitmen kadrosuyla tüm eğitimlerini
titizlikle hazırlıyor ve WORA eğitimlerine katılan herkes, gerçek
bir eğitmen ile yeni bilgiler öğrenmenin, öğrendiği bu yeni
bilgiler ile hayatına yön vermenin ve “kişisel gelişim” olgusunu
hayatında hissedebilmenin keyfini yaşıyor.

Saygılarımla
Muhammed Avni REZAİ
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7
7 YIL
2011 Yılından beri ilk günki heyecanıyla
çalışmaya devam ediyor ve en güncel
eğitimler ile hizmet vermekten mutluluk
duyuyoruz.

378 EĞİTİM
Üniversite öğrencilerimizi ve mezunlarımız
ile yaptığımız eğitimlerde en çok güncel
sektör bilgileri ile eğitim verdik.

EĞİTMEN

RAKAMLARLA

85

378

85 EĞİTMEN

EĞİTİM

Her gün en seçici tavrımız ile WORA
ailesine yeni eğitmenler kazandırıyor ve
bu eğitmenler ile en verimli çalışma
metotlarımızı belirliyoruz.

9.340 SERTİFİKA
Tüm
eğitimlerimizde
kişiye
özel
hazırlanmış seri numaralı sertifikalar ile
katılımcılarımızın kariyerinde önemli bir
basamak taşı olmanın haklı gururunu
yaşıyoruz.

9.340

SERTİFİKA

BİZ

SEKTÖREL FORMASYON
•

WORA, alanında uzman, deneyimli ve kariyeri
başarılarla dolu eğitmen kadrosu, güncel ve kaliteli
program içerikleri ve kendine özgü eğitim sistemi ile
uluslararası düzeyde eğitim programlarını öğrencilerine
sunmaktadır. Bu çerçevede WORA, teknolojinin getirdiği
tüm yeniliklerin sektörlere olan katkılarını sürekli olarak
incelemekte ve sektörlerin değişim dinamiklerini iyi bir
şekilde yorumlamaktadır.

•

Bu yorumlamanın etkisiyle WORA, eğitim
programlarını günümüzün ihtiyaçlarını doğrultusunda
sürekli olarak güncellemekte ve kişisel gelişimlerine
katkıda bulunmak için kendisini seçen tüm öğrencilerine
her zaman kaliteli ve güncel bir eğitim sunmaktadır.
WORA, bu anlayışı ile eğitim programlarını başarıyla
bitiren tüm öğrencilerinin kariyerlerinde emin adımlarla
ilerlemesinde yardımcı olmakta ve Türkiye’deki “kişisel
gelişim” tanımının yeniden yapılmasını sağlayarak bu
alanda geleceğe yön vermektedir.

POPÜLER
EĞİTİMLERİMİZ

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

FİNANSAL OKURYAZARLIK

NETWORKING

3DS MAX

KİŞİSEL MARKA

PROJE YÖNETİMİ

WORA AYRICALIKLARI

Sektörel Formasyon
Sektördeki değişim dinamiklerini
iyi okuyor, bunun ışınığında yine
yeniden biçimleniyoruz.

Uzman Eğitmen
Alanında uzman, saha bilgi ve
tecrübesine sahip eğitmenlerle
çalışmaktayız.

WORA, alanında uzman, deneyimli ve kariyeri başarılarla dolu eğitmen kadrosu,

Uluslararası Eğitimler
Uluslararası literatürde kabul gören
eğitimlerin güncel halini sunmaktayız.

Güncel İçerik
Dünyadaki trendleri yakından takip
ediyor, sektörün nabzını tutuyoruz.

güncel ve kaliteli program içerikleri ve kendine özgü eğitim sistemi ile uluslararası
düzeyde eğitim programlarını öğrencilerine sunmaktadır. Bu çerçevede WORA,
teknolojinin getirdiği tüm yeniliklerin sektörlere olan katkılarını sürekli olarak
incelemekte ve sektörlerin değişim dinamiklerini iyi bir şekilde yorumlamaktadır.

ÜNİVERSİTE
EĞİTİMLERİ
Üniversite öğrencileri, günümüzde birçok ilgi alanına
sahiptir. Gelişen ve globalleşen dünya, beraberinde
birçok yeni ilgi alanını ve kişisel gelişim metodunu
da getirmiştir. Bu nedenle artık üniversite öğrenciler
klasik hobilerden ziyade daha işlevsel ve verimli
hobilere yönelmektedir. Bir psikoloji bölümü
öğrencisi eğitim kurumlarında kendini aynı zamanda
yazılım uzmanı olarak geliştirebilmekteyken, bir

inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi, katıldığı
workshop’lar, etkinlikler, seminerler ve eğitim
programları ile kendini psikoloji ya da bir diğer
sosyal bilim üzerine geliştirebilmektedir.

KURUMSAL
ŞİRKET
EĞİTİMLERİ

WORA, tüm eğitimlerinin hazırlık sürecinde şirketlerin
sektörel formasyon nabzını iyi tutmakta ve alanında uzman
eğitmen kadrosunun ön görüsü ile sektörlerdeki gelişmeleri iyi
analiz edebilmektedir. Bu sebeple, eğitimlerin hazırlık sürecinde
her zaman en güncel ve en kaliteli içerikleri kullanan WORA,
şirket eğitimlerininde de bir şirketin ihtiyacı olan tüm eğitimleri
iyi analiz etmekte ve bu eğitimleri şirkete sağlamaktadır.
Şirketlerin genel ihtiyaçları ile en güncel eğitimleri
aynı noktada buluşturan WORA, günümüzde şirket için
etkinliklerden en önemlisi olan şirket içi eğitimleri, başarıyla
vermekte ve şirketlerin devamlılığını ve hızını korumaktadır.
Şirket çalışanlarının verimini artıran bu eğitimler, şirketin
geleceğine ışık tutmaktadır.

SERTİFİKA
Her eğitim ancak belgelenebildiğinde gerçek bir
eğitime dönüşmüş olur. Çünkü alınan eğitim her ne olursa
olsun, bir sertifika ile belgelendiğinde işe yarar bir hâl alır ve
sertifika sahibi olan kişinin gerçekten o iş hakkında eğitim
sahibi olduğunu ve sertifika düzeyinde o iş hakkında
uzmanlaştığını ispatlar.
WORA, tüm eğitim programlarını başarıyla
tamamlayan öğrencilerine, onları iş dünyasında diğer
kişilerden daha önde gösterecek sertifikalarını hazırlayıp
vermekte ve WORA’dan eğitim almış öğrenciler, bu
sertifikalar ile iş hayatlarında istedikleri yönde kariyerlerini
geliştirebilmektedir.
Uzmanı olunan ya da belirli bir düzeyde eğitimi
alınan iş hakkında sertifika sahibi olmak, iş bulma konusunda
da birçok avantaj sağlamaktadır. Çünkü firmalarda işe
alımlarla ilgilenen birimler olan İnsan Kaynakları, belirli
konularda sertifika sahibi olan kişilere öncelik vermekte ve
onun diğer adaylara göre daha donanımlı ve uygun
olduğunu bilmektedir. Bunun için firmalar, çalışanlarının
alanlarında sertifika sahibi olmasını istemekte ve bu tür
başvurulara öncelik vermektedir.

KARİYER

PLANI

TEKNİK EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİMİZ

KATILIMCILARIMIZDAN
YORUMLAR
MODA

PSİKOLOJİ

GENETİK

Sena Büyükdoğan

Hakan Nurakın

Dilara Aral

Tasarım programları eğitimleri
Photoshop ve Illustrator da
bilmediğim detayları öğrenmeme
çok yardımcı oldunuz Çok teşekkürler

Yıllardır photoshop öğrenmek
isterdim, sayenizde 1 ay gibi
kısa sürede hayal ettiğim
bir çok beceriyi edindim.
Çok teşekkürler

Kişisel merakım sonucu kendi
çabalarımla başladığım Photoshop
maceramda tarafınızdan verilen eğitim
sayesinde daha hızlı ilerledim ve
kendimi geliştirdim, Teşekkür ederim.

MÜHENDİS

MODA

İŞLETME

Sami Ünlü

Gizem Türeli

Ali Açıksarı

İlk defa photoshop alışım ve
çok verimli bir program az
zamanda birçok şeyi anlayıp
öğrenebiliyorum

Bize bu programi ogretirken
ki sabriniz ve ogrettiginiz
onemli bilgilerle herkesin
eksiklerini kapatabilecegini
dusunuyorum cok
tesekkurler

Hiç alakam olmayan
programlarda yüksek
düzeyde bilgi sahibi oldum
ayrıca arkadaşlarıma ilk
olarak dersin çok eğlenceli
geçtiğini söylüyorum
herkese teşekkürler
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