Learn the language,
live the culture,
change the way
YOU see the world!






07 Temmuz - 21 Temmuz 2018 (2 hafta) - £ 1895
21 Temmuz - 04 Ağustos 2018 (2 hafta) - £ 1895
07 Temmuz - 04 Ağustos 2018 (4 hafta) - £ 3315
Fiyatlara uçak ve vize dahildir.
13-16 Yaş

Aktiviteler

Öğrenciler, etkinlik liderlerinin öncülüğünde çok çeşitli faaliyetlerden yararlanmaktadırlar.
Bunlardan bazıları: Celc Dans Kulübü, futbol antrenörlüğü, yüzme, sanat ve zanaat, sal inşa etme,
moda gösterisi, basketbol, kek pişirme, uni-hoc, fitness egzersizleri, voleybol, open mic geceleri,
şenlik ateşi, masa tenisi, film geceleri ve daha fazlası…

Öğretim
Düzeye uygun dersler yüksek kalitede öğretim materyalleri ve yöntemleri kullanılarak
sunulmaktadır. Sınıfların mevcudu maksimum 12’dir. Haftalık toplam ders 20 saattir. Öğrencilere
özellikle konuşma becerilerini geliştirecek şekilde eğitim programı uygulanmaktadır. Yaz okulu
sonunda her öğrenciye ders tamamlama sertifikası verilir.

Lokasyon

Yaz Okulu mevkii – Moorlands College – Christchurch’ten sadece 2,5 km uzaklıkta ve New Forest
Ulusal Parkı’nda güzel bir konuma sahiptir. Plajlar, ormanlar, Purbeck Hills ve Bournemouth çok
yakındır.
 Çocuklar banyo ve tuvaleti
içinde bulunan ikişer kişilik
odalarda konaklar.
 24 saat ilk yardım ve her
türlü tıbbi destek
mevcuttur.
 Haftada 1 gün çamaşır
yıkama servisinden
ücretsiz yararlanabilirler.

Gezdim, eğlendim, öğrendim. Birçok ülkeden
arkadaşlarım oldu. İlk haftadan sonra
konuşabildiğim ingilizceye kendim bile
şaşırdım. Rüyalarımı ingilizce görmeye
başladım. Yaz okulu sonrasında kendimi
rahatça ifade edebilecek kadar ingilizce
konuşuyordum. Ayrıca İngiltere’de insanların
birbirlerine olan saygısına hayran kaldım.
Benim için unutulmaz bir deneyimdi.

Polat BAYMAN, Celc 2017
Mavi Dünya Koleji - Bursa

Summer School Programme 2018

Proposed programme, subject to minor change and weather dependent.






02 Temmuz - 14 Temmuz 2018 (2 hafta) - € 1945
02 Temmuz - 21 Temmuz 2018 (3 hafta) - € 2665
02 Temmuz - 28 Temmuz 2018 (4 hafta) - € 3345
Fiyatlara uçak ve vize dahildir.
11-17 Yaş

Genel

Bu yoğun program, özellikle dil gelişimini desteklemek, öğrencilerin bireysel ve akademik
gerekliliklerini belirlemek için tasarlanmıştır. Dersler konuşma ve dinlemeye verilen önemle birlikte,
temel dil becerilerini geliştirmeye odaklıdır. Ders saati, haftaiçi her gün, Cambridge sınavına hazırlık
oturumu dahil, 20 saattir. PET, KET, FCE ve CAE için Cambridge dersleri verilmektedir.

Kültürlerarası İrlanda Gençlik Programı

Öğrencilerin kültürlerarası etkileşimini arttırmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak
“Kültürlerarası Gençlik Programı” adlı haftalık dersler mevcuttur İrlandalı genç öğrenciler, öğretmenle
birlikte aktivite yapmak için derslere katılıyor, bu da öğrencilere onlarla iletişim fırsatı sağlıyor.

Lokasyon

Portmarnock, Malahide şehrine arabayla yaklaşık 5 dakika uzaklıkta, komşu bir kasabadır.

Çok güzel bir manzaraya sahiptir. Özellikle küçük öğrenciler için mükemmel bir yerdir.
Portmarnock’un huzurlu plaj ortamı da yaz için ideal bir seçenek.

Konaklama

Öğrencilerimiz bölgede
özenle seçilmiş ailelerde
kalır ve hepsi okula
yürüme mesafesindedir.
Aileler deneyimli, kalite
ve güvence prosedürüne
sahip olup öğrencileri en
iyi şekilde
ağırlamaktadırlar.

2 yıl önce ağabeyim ICE'a gitmişti. Döndüğünde
orada geçirdiği 4 haftayı büyük bir coşkuyla
anlatmıştı. Benim için O'nu dinlemek heyecan
vericiydi. Bu sene ICE'a 4 hafta gittim. Ben de
ağabeyim gibi aile yanında konakladım. Çok sayıda
arkadaşım oldu. Oradaki ailem, öğretmenlerim, okul...
Her şey çok güzeldi. Malahide'de bulunan ICE'ı
yaşamak dinlemekten çok daha heyacan vericiydi.
Barkın TEZCAN, ICE 2017
TED Koleji - Bursa

INTERNATIONAL JUNIOR SUMMER CAMP 2018
Intensive Junior Programme
Portmarnock – Homestay

Dili ögren,
kültürü yasa,
,
dünyaya bakıs, açını
-,
degistir
!

Language Travellers

olarak danışmanlık verdiğimiz hizmetlerimiz:








Dil Kursları
Yaz Okulları
MBA Programları
Lise ve Lise Değişim Programları
Lisans ve Yüksek Lisans Programları
Sınav Hazırlık Kursları: IELTS, TOEFL, GMAT...
Uluslararası Sertifika ve Diploma Programları

31 Aralık 2017'ye kadar yapılan kayıtlarda özel indirim imkanı !
Cumhuriyet Mh. Damla Sk. Nirvana Sitesi B/4 Nilüfer, Bursa
ayla@languagetravellers.com
asli@languagetravellers.com
sevil@languagetravellers.com
0 224 247 45 25 - 0 507 319 33 38
0 533 773 50 13 - 0 531 990 39 90
www.languagetravellers.com

