
Rosetta Stone  
Rosetta Stone online dil eğitimi 
alanında dünya lideridir. Sizlere, 
bireysel olarak dil öğrenenlerin, 
yabancı dil sınıflarının ve 
kurumunuzdaki tüm personelin 
faydalanabileceği dil öğrenme 
çözümleri sunuyoruz. 

Dünya çapındaki 150'den fazla 
ülkeden milyonlarca kullanıcının tercih 
ettiği Rosetta Stone,  22.000+ okul ve 
17.000+ kurum/kuruluş tarafından 
kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için 
bizimle iletişime geçin:

ankara@ebsco.com
+(90) 312 441 73 44

www.ebsco.com

DÜNYANIN BİR NUMARALI
ONLINE DİL EĞİTİM ARACI

Kültürlerarası etkileşimin arttığı ve yabancı bir dil bilmenin herkes için  
zorunluluk haline geldiği günümüz dünyası, kütüphaneleri öğrencilere, 
akademisyenlere ve kurumlarındaki her yaştan ve her meslekten personele 
yerleşke içerisinden veya uzaktan erişim ile kullanımına sunabileceği yenilikçi bir 
dil eğitim aracı arayışına yönlendiriyor. 

Dünya çapında otorite bir dil öğrenme aracı olarak kabul gören Rosetta Stone® 
Library Solution, 20 yılı aşkın bir süredir binlerce okul, şirket ve kurum tarafından 
tercih edilmektedir ve konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerini, insanların 
ana dillerini öğrenirken kullandığı doğal yöntemlerle geliştiren, patentli ve ödüllü 
Dynamic Immersion etkileşimli yaklaşımını kullanmaktadır.

Rosetta Stone Library Solution öğrenciler, akademisyenler ve kurumdaki diğer 
personel gibi çok çeşitli kitlelere hitap eden esneklik ve özellikler sunmaktadır:

• 30 farklı dil

• Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri için ana dersler

• Gramer, kelime bilgisi, telaffuz ve birçok alanda aktiviteler

• Her zaman her yerden kesintisiz bir şekilde öğrenmeyi mümkün
kılan mobil uygulama

Dünya çapında on binlerce okul ve kurum tarafından tercih edilen Rosetta 
Stone® Library Solution ile konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerinizi 
interaktif bir şekilde geliştirin.
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• Almanca
• Arapça
• Çince
• Dari Farsçası
• Endonezya Dili
• Farsça
• Filipin Dili
• Felemenkçe
• Fransızca

• Hintçe

• İbranice
• İngilizce (Amerikan)
•   İngilizce (Ingiliz)

• İrlanda Dili
• İspanyolca (Latin Amerika)
• İspanyolca (İspanya)
• İsveççe
• İtalyanca
• Japonca
• Korece

• Latince
• Lehçe
• Peştuca (Afgan Dili)
• Portekizce (Brezilya)
• Rusça
• Savahilice
• Urduca
• Türkçe
• Vietnam Dili
• Yunanca
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