2017 İngiltere Yaz Okulu

10 - 18 yaş arası sıradışı bir yaz macerası
University of Hertfordshire College Lane Campus, London-Hatfield
01-15 Temmuz 2017 (Kampüs Konaklama)

yurtdışı eğitim danışmanlığı / education consultancy
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Yurtdışı Yaz Okulları

Yaz Okuluna Giden Öğrenciler
Neler Kazanır?

● 8-17 yaş arası öğrenciler için yaz aylarında düzenlenen, gidilen
ülkede konuşulan dille ilgili eğitim ve aktivitelerin içiçe olduğu
programlardır.

● Aldıkları yabancı dil eğitimini uluslararası öğrencilerle, eğlenceli bir
ortamda pratik eder ve yabancı dillerini severek geliştirme imkanı
bulurlar.
● Yabancı dil bilmenin önemini yaşayarak kavrarlar.

● Derslerin genellikle yarım gün yapıldığı yaz okulları 'nda, günün
diğer bölümünde rehber öğretmenler eşliğinde sosyal ve sportif
aktiviteler düzenlenirken, tarihi ve turistik yerler ile çevre şehirler
ziyaret edilir.

Vizyonları genişler. Farklı ülkelerden birçok arkadaş edinerek
dünya vatandaşlığına ilk adımlarını atarlar.
● Evden uzak kalmanın ve kendi sorumluluğunu taşımanın nasıl bir
şey olduğunu anlarlar.

● Yaz okulu programına katılan gençler, konuşulan dille ilgili pratik
yapma fırsatını derslerin dışında da sıkça bulabilir, aynı amaç için
farklı ülkelerden gelmiş yaşıtlarıyla kaynaşır ve dostluklar kurarlar.
● Yurtdışındaki yaz okullarının en büyük avantajı okulun bulunduğu
ülkede konuşulan dile uyum sağlama konusunda çocuklara ve
gençlere yardımcı olmasıdır
● Öğrenci yurdunda veya bir aile yanında konaklama seçeneğine
sahip öğrencilerin gerektiğinde 24 saat boyunca ulaşabilecekleri
danışmanları vardır.
● Havaalanında bir okul görevlisi tarafından karşılanıp konaklayacağı
yere ulaştırılan öğrenciler, sosyal aktiviteler ve geziler sırasında da
yakından gözlenirler.
● Aile ve ülke özleminden kaynaklanan sorunlar yaşayan öğrencilere
rehberlik yapacak ve psikolojik destek sağlayacak profesyonellerin
de bulunduğu yaz okulları öğrencilerin aileleri veya danışmanları ile
de iletişim içinde olurlar.

Sosyal Olanaklar

Geziler

● Özgüvenleri artar, başarı duyguları gelişir.
● Arkadaşlık ve dayanışma duygularının önemini çok daha fazla
kavrarlar.
● Yurtdışına seyahat etme deneyimi kazanırlar.
● Hayatları boyunca unutamayacakları mükemmel bir yaz tatili
yaşarlar.

Edugoturkey
Yurtdışı Eğitim
Programlarımız & Çalışmakta
olduğumuz ülkeler
Yurtdışı Dil Okulları
Yurtdışı Üniversite Yerleştirme Programları (Lisans,
Master İngiltere & Amerika)
Yurtdışında TOEFL/IELTS hazırlık kursları
Yurtdışında Yaz/Kış Kampları
Yurtdışında Sertifika/Diploma Programları
Yurtdışında Mesleki Kurslar
Yurtdışında Teacher Training Programları
Yurtdışında Tatil & Eğitim Programları
İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, İrlanda,
Malta, Güney Afrika,Yeni Zelanda, Almanya,
Fransa, İspanya, İtalya, Çin, Rusya, Ürdün, Fas

Edugoturkey Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
Yurtdışı eğitim sektöründe geçirmiş olduğumuz 10 yıllık bir birikimle kurulan
EdugoTurkey İngiltere, Amerika, Malta, Kanada, Avustralya, İrlanda gibi bir çok
ülkede prestijli eğitim kurumları ile birlikte hareket etmektedir. Yurtdışı eğitim
düşüncesinde ki sizlere danışmanlık ederken temel çabamız, kesinlikle beklenti
ve hedeflerinize en uygun yurtdışı eğitim programlarını sizlere doğru ve eksiksiz
bir şekilde sunabilmektir.

Sosyal Olanaklar

Geziler

Ücretsiz Danışmalık Hizmetlerimiz
Ülkeler ve eğitim sistemleri hakkında bilgi verilmesi, Uygun program ve okul seçimi,
Program başvurularının ve yazışmalarının yapılması, Konaklama ayarlanması,
Vize randevusunun ayarlanması ve vize formlarının doldurulması,
Uygun uçak bileti alınmasında yardım, İstenildiği takdirde hava alanı karşılamasının
ayarlanması, Gidilecek olan ülke ve okul ile ilgili oryantasyon,
Program süresince destek ve danışmanlık...

Öğrenciler, İngiltere Yaz Okulu
programı süresince;

İngilizce dilinin konuşulduğu doğal ortamda yaşayacaklar,
Çeşitli ülkelerden kendi yaşıtları olan öğrenciler ile arkadaş olacak ve
ortak dil İngilizce konuşarak iletişim kuracaklar,
Her gün 5 ders İngiliz öğretmenler ile pratik uygulamalı İngilizce konuşma
becerilerini geliştirmeye yönelik ders alacaklar, Her gün öğleden sonra
İngiliz spor öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli spor ve sosyal etkinliklere
katılacaklar,
Haftada bir tam ve iki yarım gün İngiltere'nin görülmeye değer turistik
yerlerini gezecek ve alışveriş yapacaklar,
Akşamları kampüs etkinliklerinde hoşça vakit geçirecekler

University of Hertfordshire College Lane Campus
London-Hatfield
University of Hertfordshire College Lane kampüsünde yer
alan yaz okulu merkezi üst düzey konaklama ve sosyal
imkanları ile öne çıkmaktadır. Londra’nın yalnızca 35 km
kuzeyinde yer alan merkez, güvenli ve sakin bir kampüs
ortamı sunarken şehir merkezine kolay ulaşımı sayesinde
program süresi boyunca merak edilen hemen hemen her yeri
görme imkanı tanır. Tüm gezilerde ulaşım özel servislerle
sağlanmaktadır.

Lokasyon
Stansted Havaalanı: 50 Dakika
Heathrow Havaalanı: 45 Dakika

University of Hertfordshire College Lane Campus, London-Hatfield
Sosyal olanaklar / Geziler / Konaklama
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Sosyal Olanaklar

Geziler

Konaklama

Yemekhane, açık spor sahaları, kapalı yüzme
havuzu, eğlence ve TV odası, tenis kortları,
tiyatro salonu, wi-fi, çamaşırhane

2 haftalık kurslar için, Özel araçla 7 Londra gezisi,
Haftalık 1 tam ve yarım gün gezi
Haftada 2 lokal gezi ve 2 spor aktivitesi
Renkli, gezi ve aktivite el kitabı Gezi ve
etkinliklerde tüm giriş ücretleri ve ulaşım
gereksinimleri, Haftanın 1 günü dışarıda akşam
yemeği (Cuma)( Planet Holywood and Hard Rock
Cafe)

Öğrenciler tek kişilik en suite odalarda
konaklamaktadırlar. Her dairede 6 yatak
bulunmaktadır. Öğrencilerin ortak olarak
kullandığı tuvalet banyo ve mutfak alanları
mevcuttur. 24 saat güvenlik mevcuttur.

Sosyal Aktiviteler
Futbol, voleybol, basketbol, drama, dans,
takım oyunları, karaoke, yetenek yarışmaları,
hazine avı, film gecesi
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University of Hertfordshire College Lane Campus, London-Hatfield
Sample Programme
7 excursions to London by private
coach per 2 week course
- HD: Guided walking tour incl Bucking
Palace, The Mall, Westminster Abbey, Big
Ben, 10 Downing St, Horseguards
Parade, Trafalgar Square & National
Gallery.
- HD: Guided walking tour along the
Thames incl the Shard, Tower Bridge,
Tower of London & the City
- HD: Visit to the British Museum or
Natural History Museum (or optional
Madame Tussaud’s)
- HD: Visit to Covent Garden, Leicester
Square & Piccadilly Circus
- HD: The South Bank (optional London
Eye), Tate Modern, Millennium Bridge &
St Paul’s Cathedral
- HD: Camden Market
- FD: Shopping on Oxford Street/Regent
St, picnic lunch Hyde Park , Kensington
Palace

The Hatfield day by day programme includes the following in 14 days:
2 x half days to London with late return and dinner in Planet Hollywood or Hard Rock Café (Depart 14.00 – return 22.00)
4 x half days to London (Depart 14.00 – return 19.00)
1 x Full day to London (Depart 09.00 – return 18.00)
1 x full day to Oxford & visit to Christchurch College (Depart 09.00 – return 18.00)
1 x full day to Cambridge & Punting on the river (Depart 09.00 – return 18.00)

University of Hertfordshire College Lane Campus, London-Hatfield
Program tarih detayları ve paket ücretleri
Eğitim Programının İçeriği:
Kurs boyunca öğrenciler Trinity College Graded
Examination in Spoken English (GESE) adlı
İngilizce konuşma sınavına özel olarak
tasarlanmış olan bir programla hazırlanırlar.
Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
Dersler konuşma, telaffuz ve akıcılık üzerine
yoğunlaşmıştır. Dilbilgisi ve kelime
çalışmalarıyla desteklenecek olan eğitim
programında öğrenciler ders sonrasında pek
çok aktivite ve gezi programına katılarak
İngilizcelerini geliştirme imkanı bulurlar.

Yaş Aralığı:
Açılış Tarihi:
Kapanış Tarihi:
Kurs Süresi:
Konaklama:
Haftalık Ders:
Sınıf Mevcudu:

Akşam yemeğinden sonra öğrenciler film,
karaoke, yetenek yarışmalarına katılabilirler.
Bütün ders ve aktiviteler öğretmenlerin
gözetiminde gerçekleşmektedir.
Program sonunda öğrenciler hazırlandıkları
konuşma sınavına girerler. Sınav 10 dakika
sürmektedir ve sınav sonucu aynı gün
öğrenilmektedir. Kursu tamamlandıktan 12-13
hafta sonra Trinity sertifikası öğrencilere
gönderilmektedir.

10-18
01 Temmuz 2017
13 Ağustos 2017
2+Hafta
Yurt (Single En-suite)
20
15

Lokasyon
Stansted Havaalanı: 50 Dakika
Heathrow Havaalanı: 45 Dakika

Öğle yemeklerinden sonra sportif ve kültürel
aktiviteler başlar. Sportif aktivitelerin arasında
voleybol, basketbol, tenis, badminton, masa
tenisi, futbol, yüzme,vb. faaliyetler yer
almaktadır. Kültür aktiviteleri olarak dans,
resim, el sanatları, aerobik, ve tiyatro
çalışmalarına yer verirler.

Varışlar ve Ayrılışlar, Pazar günleridir.

Bu fiyatlandırma
minimum

8 öğrenci

PAKET
ÜCRETİNE
NELER
DAHİL?

olması halinde
geçerlidir

● Haftada 20 ders İngilizce

● Özel seyahat sigortası

● Kurs bitiminde sertifika

● Kampüste tam pansiyon konaklama

● Kitap ve tüm eğitim materyaları

● Vize işlemIerinin hazırlanması ve vize ücreti

● Yurdışı çıkış harcı

● IstanbuI-Londra-IstanbuI gidiş dönüş uçak bileti

● Çeşitlik sportif, sosyal ye kültürel aktiviteler

● 8 kişilik grup icin 1 lider öğretmenin tüm masrafları

● Haftada bir tam, bir yarım gün rehberli geziler

● Trinity sınav ücreti

● İngiltere havaalanı transferleri
İletişim
Başvurularınız için Edugoturkey ile iletişime geçebilirsiniz: Burhan Yılmaz (0546 271 62 40)
Soru ve görüşleriniz için Yabancı Diller Bölümümüz ile iletişim geçebilirsiniz: Özgür Nizam (0 505 899 74 56)

Paket Ücreti
2 HAFTA
2,150£

Ödeme Koşulları

1. Depozit 360 sterlin
2. 05 Şubat 2017 358 sterlin
3. 05 Mart 2017 358 sterlin
4. 05 Nisan 2017 358 sterlin
5. 05 Mayıs 2017 358 sterlin
6. 01 Haziran 2017 358 Sterlin

Yaz Okulları
Dil Okulları
Teacher Training
Sertifika Programları
İş Adamlarına Yönelik Programlar
Sat, Toefl, Gmat, Gre, Ielts Kursları
Yurtdışında Üniversite, Master

Batı Mah. Hatboyu Cad. No 42 Kat 1 /67 pendik - istanbul
0216 491 03 38 - 0546 271 62 40
www.edugoturkey.com
info@edugoturkey.com
www.facebook.com/edugoturkey
twitter.com/edugoturkey

