
 

AKADEMİK YAZ  OKULLARI 

IMMERSE EDUCATION 
UNIVERSITY OF OXFORD / UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  

Web Sitesi : https://www.immerse.education 

Broşür : https://www.immerse.education/wp-content/uploads/2021/09/Immerse-
Educaiton-Prospectus-2022.pdf 

YAŞ GRUBU 
13 – 15 & 16-18 

SÜRE 
Her bir alan için 2 hafta 

BAŞLANGIÇ TARIHLERI  
Temmuz ve Ağustos aylarında, seçeceğiniz derse ve kamüse göre değilmektedir 

EĞITIM 

Academic Insights 

Seçtiğiniz alanda Dünyaca ünlü Oxford ve Cambridge Ünivesitesi kolejlerinde, Oxford ve 
Cambridge öğretmenleri tarafından verilen derslere ve uygulama ağırlıklı atölye çalışmalarına 
katılabilirsiniz. Ayrıca her öğrencinin Oxford ya da Cambridge üniversitesinde okumakta olan 
bir öğrenci mentorü olur. Tercih edebileceğiniz alanlar arasında, Tıp, Hukuk, Mimarlık, 
Mühendislik, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Biyoloji, Psikoloji Robotik, Fizik, Edebiyat, 
Ekonomi, Yapay Zeka sıralanabilir. Öğrencilerin yaklaşık 1/3 ü İngiliz öğrencilerden 
oluşmaktadır. 

Tam Listeye buradan ulaşabilirsiniz  full list of subjects here.  

2 HAFTALIK ÜCRETİ  
5995 £ 

ÜCRETE DAHIL OLANLAR 
2 haftada 40+ saat ders programı 
Cambridge ve Oxford Üniversitesi yurtlarında konaklama 
Sabah ve akşam yemekleri 
Öğle yemekleri (13-15 yaş) 
Haftada 2 gezi 
Sosyal ve kültürel aktiviteler 
Mezuniyet seramonisi 
Katılım sertifikası ve Geribildirim Raporu 
 
DİĞER MALİYETLER 
Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti : 350-500 £ 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı : 100 -150 £ / hafta 
Vize başvuru ücreti : 133 $ 
Aylık ortalama sağlık sigortası ücretleri : 35 -60 £ 

https://www.immerse.education/wp-content/uploads/2021/09/Immerse-Educaiton-Prospectus-2022.pdf
https://www.immerse.education/wp-content/uploads/2021/09/Immerse-Educaiton-Prospectus-2022.pdf
https://streaklinks.com/BM31AZ1DwzJBNWl-hw0H6Ie2/https%3A%2F%2Fwww.immerse.education%2Facademic-insights%2F


 

CAT’S CAMBRIDGE 
Stem & English For Science 

Web Sitesi : https://www.catscambridge.com/curriculum/summer-programmes/Broşür : 
https://www.staffordhouse.com/ugc-1/1/14/0/a0f24040-448e-464f-af42-30d9f027b33b.pdf 

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin yaratıcı kullanımını İngilizce eğitimi ile kombine 
eden program eleştirel düşünme, takım çalışması gibi becerilerin gelişmesine destek olur. 
Katılımcılar akademik derslere, labaratuvar çalışmalarına, workshoplara, fen tabanlı İngilizce 
derslerine , ilgi alanlarına yönelik yerel ziyaretlere katılır. Upper Intermediate, B2 seviyesinde 
İngilizce Bilgisi Gerekmektedir 

YAŞ GRUBU 14 17 

BAŞLANGIÇ TARIHLERI 2 Temmuz, 16 Temmuz 

2 HAFTALIK ÜCRETİ  

 
2940 £ 

ÜCRETE DAHIL OLANLAR 
 
Tam Pansiyon Konaklama 
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler 
Haftada 1 tam gün gezi programı 
Hava Alanı Transfer Ücretleri 
 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 
 
• Haftada 1 tam gün tarihi ve turistik yerlere çevre gezileri (Warwick Castle, Londra, 

Canterbury)  
• Günlük akşam üstü aktiviteleri (Film gecesi, Yetenek yarışmaları vb.) 
• Günlük sosyal ve sportif faaliyetler  
• Badminton kortu 
• Basketbol sahası 
• Jimnastik salonu  
• Tenis Kortları  
• Futbol sahası  
• Yoga 
• Boks 
• Koşu Kulübü 

 

Konaklama  Okul yurdunda tek kişilik özel banyolu oda 

Elizabeth House: 

https://www.catscambridge.com/curriculum/summer-programmes/
https://www.staffordhouse.com/ugc-1/1/14/0/a0f24040-448e-464f-af42-30d9f027b33b.pdf


• 14-17 yaşları için uygundur 
• Okula 1 dakikalık mesafede 
• 236 tek kişilik oda 
• 24 saat gözetim 
• Çamaşır servisi 
• Wi-fi 
• Ortak Sosyal Alanlar 
• Tıbbi gözetim desteği 

 
OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 
 
• Ücretsiz çamaşır makinesi ve kurutucu imkanı  
• Wifi 
• Bilgisayar ve internet laboratuvarı,  
• Sanat merkezi  
• Geniş kampüs 
• Kampüs içi Konaklama  
• Tüm öğünler dahil  

EK ÜCRETLER 
 
• 18 yaşından küçük çocuklar için Havaalanı Asistanı: £150  
• Sağlık sigortası 
• Tercihe bağlı geziler: £30-£400 arası değişiklik göstermektedir.  

 

DİĞER MALİYETLER 
 
Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti : 350-500 £ 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı : 100 -150 £ / hafta 
Vize başvuru ücreti : 133 $ 
Aylık ortalama sağlık sigortası ücretleri : 35 -60 £ 
 

 

 

 

 

 

 

 

THE WORTHGATE SCHOOL – CANTERBURY 

Model United Nations, Careers in Medicine 



Web Sitesi : https://worthgateschool.com/curriculum/summer-programmes/ 

Broşür : https://www.staffordhouse.com/ugc-1/1/14/0/a0f24040-448e-464f-af42-
30d9f027b33b.pdf 

Careers in Medicine : Tıp alanında farklı kariyer seçeneklerini keşfetmek yanı sıra UKCAT ve 
BMAT gibi tıp fakülteleri giriş sınavları ile ilgili bir anlayış kazanmak, Program  öğrencilerin 
teorik bilgileri ve  pratik uygulamalarla pekiştirmelerini sağlayacak şekilde ders ve 
workshoplardan oluşmaktadır. Dersler hastalık, genetik, bağışıklık sistemi ve ilaçların vücudu 
nasıl etkilediği gibi konuları kapsamaktadır. Katılımcılar aynı zamanda  yardım kursu 
tamamlayacak ve labaratuvar  ve adli tıp atölyelerine  katılacaklardır. Kurs aynı zamanda 
öğrencilerin STEM becerilerini geliştirmek için tasarlanmış bir Science Create Award Silver 
projesi  içermektedir. Öğrenciler kendi tıbbi proje fikirlerini yaratma ve iletişim, problem 
çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı bulacaktır. 

MUN : Özellikle Uluslarası ilişkilere ilgi duyan öğrenciler için tasarlanmış program, tarih, 
siyaset, hukuk, ekonomi, coğrafya, psikoloji ve bilim gibi pek çok konuya girebilir. Katılımcılar, 
kurs boyunca atandıkları ülkeyle ilgili bilgileri derleyerek, konu araştırması yapar, bir açılış 
konuşması hazırlar ve bir çalışma portföyü oluşturur. Program gündeme getirilen sorunları 
tartışmak, bakış açıları oluşturmak ve geliştirmek için grup çalışmaları da içerir. Kurs ayrıca 
araştırma için yerel bir üniversite veya  Kütüphane gezileri gibi eğitici ziyaretleri de 
içerecektir.  Program, öğrencilerin, BM Üyesi devletlerin delegeleri rolünü üstlendiği, güncel 
sorunların çözümlerinin tartışıldığı, simüle edilmiş bir Birleşmiş Milletler konferansı ile sona 
erer. 

YAŞ GRUBU 
14 17 

BAŞLANGIÇ TARIHLERI  

2 Temmuz (Medicine) , 16 Temmuz (MUN) 

ÜCRET (£) 

2 Haftalık Eğitim Ücreti : 2940 £ (Medicine)  
3 Haftalık Eğitim ücreti : 3750 £ (MUN) 

ÜCRETE DAHIL OLANLAR 
 
Tam Pansiyon Konaklama 
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler 
Haftada 1 tam gün gezi programı 
Hava Alanı Transfer Ücretleri 
Konaklama  Okul yurdunda tek ya da iki kişilik özel banyolu oda 

 

OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 
• Ücretsiz çamaşır makinesi ve kurutucu  
• Wifi 
• Bilgisayar ve internet laboratuvarı,  

https://worthgateschool.com/curriculum/summer-programmes/
https://www.staffordhouse.com/ugc-1/1/14/0/a0f24040-448e-464f-af42-30d9f027b33b.pdf
https://www.staffordhouse.com/ugc-1/1/14/0/a0f24040-448e-464f-af42-30d9f027b33b.pdf


• Sanat merkezi  
• Geniş kampüs 
• Kampüs içi konaklama  
• Spor ve sanat alanları 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti : 350-500 £ 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı : 100 -150 £ / hafta 
Vize başvuru ücreti : 133 $ 
Aylık ortalama sağlık sigortası ücretleri : 35 -60 £ 
 

BELL – CAMBRIDGE 
LEYS SCHOOL 

Web Sitesi : https://www.bellenglish.com/locations/school/bell-the-leys/ 
Broşür : https://www.bellenglish.com/wp-content/uploads/2020/01/Young-Learners-low-
res-635268b639f54.pdf 

Program Cambridge’in en prestijli yatılı özel liselerinden birinde sunulmaktadır. Spor salonu, 
Yüzme havuzu, tenis kortları, futbol sahası, multi aktivite ve sanat odaları, tiyatro ve drama 
stüdyoları kampüste sunulan imkanlar arasındadır 

ÜCRETLER  
 
Haftalık Summer Explorer : 3050 £ 
Yaş Grubu : 11-17 
Yaz Okulunun Açık Olduğu Tarihler : 5 Temmuz – 02 Ağustos 
Haftada 15 saat Genel İngilizce Eğitimi, Haftada 9 saat seçmeli dersler 
 
2 haftalık Young Cambridge Scholars : 4240 £  
Yaş Grubu : 14-17 
Başlangıç Tarihleri : 5 Temmuz – 15 Ağustos 
2 haftalık programı 32 saat Matematik, İngiliz Kültürü, Fen Bilimleri, Uluslararası İlişkiler gibi 
alanlarda akademik dersler, Haftada 10 saat akademik beceri dersleri içermektedir. 

Öğrencilerin üniversite seviyesinde dersler alacağı, ayrıca üniversite eğitimi için gerekli 
makale yazma, veri analiz etme, eleştirel düşünme, araştırma ve sunum yapma gibi akademik 
becerilerini ve IELTS gibi sınav tekniklerini geliştireceği, Cambridge Üniversitesi 
akademisyenlerinden konferanslar dinleme şansı bulacağı akademik seviyesi yüksek bir yaz 
okulu programıdır. . Intermediate B1 seviyede İngilizce bilgisi gerekmektedir. 

3 haftalık Young Business Leaders : 5040 £ 
Başlangıç Tarihleri : 5 Temmuz , 19 Temmuz, 2 Ağustos 
Yaş Grubu : 14-17 
Geleceğin iş liderleri için tasarlanmış ilham verici bir kurstur. 
Genel iş İngilizcesi becerilerini geliştirecek, deneyimli yönetici ve girişimcilerden ilham 
verecek ve ufuk açıcı bir deneyim sağlayacaktır. Intermediate B1 seviyede İngilizce bilgisi 
gerekmektedir. 
 

https://www.bellenglish.com/locations/school/bell-the-leys/
https://www.bellenglish.com/wp-content/uploads/2020/01/Young-Learners-low-res-635268b639f54.pdf
https://www.bellenglish.com/wp-content/uploads/2020/01/Young-Learners-low-res-635268b639f54.pdf


ÜCRETE DAHIL OLANLAR 
 
Program : Summer Explorer / Young Cambridge Scholars  
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler 
Haftada 1 tam gün gezi programı 
Hava Alanı Shuttle Transferleri 
Konaklama : Tam pansiyon yurt konaklaması, tek kişilik, iki kişilik ve paylaşımlı odalar ve 
paylaşımlı banyo  

DİĞER MALİYETLER 
 
Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti : 350-500 £ 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı : 100 -150 £ / hafta 
Vize başvuru ücreti : 133 $ 
Aylık ortalama sağlık sigortası ücretleri : 35 -60 £ 
 

CATS, CAMBRIDGE  

 

Cats Cambridge kampüsü şehir merkezine ve dünyanın 
en prestijli üniversitelerinden biri olan Cambridge 
Üniversitesi’ne oldukça yakın bir konumda 
bulunmaktadır. Cambridge, Birleşik Krallık sınırları 
içerisinde en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır ve 
birçok global olarak tanınan Microsoft Research, 
AstraZeneca gibi organizasyonlara ev sahipliği 
yapmaktadır. Tren yoluyla Londra’ya 45 dk, Stansted 

Havalimanına 30 dk uzaklıktadır. 

 

YAŞ GRUBU:14-17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 2 Temmuz – 30 Temmuz 2023 arası 

EĞİTİM 

Katılımcılar bilim temelli İngilizce dersleri alıp, kurs çevresindeki bilimle alakalı mekanları 
ziyaret edecektir. Eğitimde Lego Robotik, Roketler, Kodlama ve Motor benzeri potansiyel 
konulara dair workshoplar düzenlenecektir. Katılımcıların edindikleri teorik bilgileri pratik 
bilgiye çevirmelerini mümkün kılmak adına ayrıca laboratuvar dersleri düzenlenmektedir. 
Bilimle alakalı yapılacak gezilere örnek olarak Science Museum, National Space Centre, 
Bletchley Park verilebilir. İngilizce dersleri katılımcıların okuma, dinleme, yazma ve konuşma 
becerilerini geliştirmenin yanı sıra final projelerini uygun bir İngilizceyle sunabilmeleri adına 
gereken bilimsel kelime hazinesi ve grameri de geliştirmeyi hedefler. 

Eğitim Süresi: 2 Hafta 

Minimum İngilizce Seviyesi: B2( Upper Intermediate) 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 



• Haftada 1 tam gün tarihi ve turistik yerlere çevre gezileri (Warwick Castle, Londra, 
Canterbury)  

• Günlük akşam üstü aktiviteleri (Film gecesi, Yetenek yarışmaları vb.) 
• Günlük sosyal ve sportif faaliyetler  
• Badminton kortu 
• Basketbol sahası 
• Jimnastik salonu  
• Tenis Kortları  
• Futbol sahası  
• Yoga 
• Boks 
• Koşu Kulübü 

 KONAKLAMA 

Okul yurdunda, sabah, öğlen, akşam yemekleri dahil konaklama 

Elizabeth House: 

• 14-17 yaşları için uygundur 
• Okula 1 dakikalık mesafede 
• 236 tek kişilik oda 
• 24 saat gözetim 
• Çamaşır servisi 
• Wi-fi 
• Ortak Sosyal Alanlar 
• Tıbbi gözetim desteği 

OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 

• Ücretsiz çamaşır makinesi ve kurutucu imkanı  
• Wifi 
• Bilgisayar ve internet laboratuvarı,  
• Sanat merkezi  
• Geniş kampüs 
• Kampüs içi Konaklama  
• Tüm öğünler dahil  

 

YURT KONAKLAMALI ÜCRET (£) 

2 hafta : £2,940 (2 Haftalık Kurs başı) 

 

 

 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR 

• Seçilen programdaki ders saatleri  



• Konaklama ve Öğünler 
• Sosyal ve sportif aktiviteler, çevre gezileri  
• Kitap ve eğitim materyalleri, 
• Katılım sertifikası 
• Spor salonları ve kortların kullanımı  
• Paylaşımlı Havalimanı transferleri 
• Kayıt ücreti 

EK ÜCRETLER 

• 18 yaşından küçük çocuklar için Havaalanı Asistanı: £150  
• Sağlık sigortası 
• Tercihe bağlı geziler: £30-£400 arası değişiklik göstermektedir.  

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti:  £350-500  
Tavsiye dilen cep harçlığı haftalık : £100-150  
Vize başvuru ücreti: £100  
Aylık ortalama sağlık sigortası £25-50  
 

CATS COLLEGE –LONDON 

 

CATS College London, dünyanın en iyi 40 üniversitesinin 
içinde yer alan Londra üniversitelerine, metro istasyonu 
Holborn’a (yürüyerek 3 dakika), ve Londra şehir 
merkezine (yürüyerek 20 dakika) yakınlığıyla öğrencilere 
Londra’nın merkezinde kaliteli bir eğitim alma imkânı 
sunmaktadır. 

 

YAŞ GRUBU: 14-17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 2 Temmuz 2023- 13 Ağustos 2023 

EĞİTİM 

Academic Explorer: 

Bu akademik program, öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerini geliştirmek için 
tasarlanmıştır. Proje bazlı programda öğrenciler gruplar halinde kahvaltı zamanından yatana 
kadar İngilizce konuşma becerilerini geliştirme imkânı bulacaklardır. Öğrenciler haftada 20 
saatlik İngilizce dersleri almaktadır. Derslerde akademik not alma (note-taking), konuşma 
performansı (Spoken performance) gibi konulara odaklanılmakta olup kursun sonunda 
öğrenciler bir sunum videosu hazırlayacak ve bu videoya eğitmenleri tarafından geri dönüt 
edineceklerdir. 

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Hafta 



MİNİMUM İNGİLİZCE SEVİYESİ: A2/B1 (Pre- Intermediate) 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 

• Yarım günlük geziler sayesinde katılımcılar dünyanın en iyi şehirlerinden biri olan 
Londra’yı keşfedecek ve programın içerdiği konular hakkında akademik ve kültürel 
bilgiler edineceklerdir.  

• Lokal geziler arasında London Museums, Madame Tussauds, Thorpe Park ve 
Cambridge bulunmaktadır.  

• Bu geziler haricinde West-End müzikalleri, disko, trambolin ve Serbest Atlama gibi 
eğlenceli akşamüstü etkinliklerine katılım gerçekleştirilebilmektedir.  

• Cumartesi günleri daha çok keşif ve akademik gezilere ayrılacakken, Pazar günleri 
daha rahatlatıcı etkinlikler sunulacaktır. 

KONAKLAMA 

• Okul yurdunda, sabah, öğlen, akşam yemekleri dahil konaklama  
• Tek kişilik oda ve özel banyo imkanı 

OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 

• Hafta sonu aktiviteleri (Paintball, bowling, buz pateni)  
• Fitness merkezi 
• Yoga 
• Futbol, basketbol, voleybol ve diğer outdoor aktiviteler için özel alanlar  
• Bilgisayar ve internet laboratuvarı, Sanat merkezi 
• Konaklama okula 3 dk’lık mesafededir 

YURT KONAKLAMALI ÜCRET (£) 

2 Hafta: £2917 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR 

• Seçilen programdaki ders saatleri  
• Konaklama ve Öğünler 
• Sosyal ve sportif aktiviteler, çevre gezileri  
• Bazı kitap ve eğitim materyalleri, 
• Katılım sertifikası 
• Gidiş-dönüş paylaşımlı hava alanı transferleri 
• Kayıt Ücreti 

EK ÜCRETLER 

• 18 yaşından küçük çocuklar için Havaalanı Asistanı: £150  
• Sağlık sigortası 
• Tercihe bağlı geziler: £30-£400 arası değişiklik göstermektedir.  

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti:  £350-500  



Tavsiye dilen cep harçlığı haftalık : £100-150  
Vize başvuru ücreti: £100  
Aylık ortalama sağlık sigortası £25-50  
 

CATS COLLEGE –LONDON 

 

CATS College London, dünyanın en iyi 40 üniversitesinin 
içinde yer alan Londra üniversitelerine, metro istasyonu 
Holborn’a (yürüyerek 3 dakika), ve Londra şehir merkezine 
(yürüyerek 20 dakika) yakınlığıyla öğrencilere Londra’nın 
merkezinde kaliteli bir eğitim alma imkânı sunmaktadır. 

 

YAŞ GRUBU: 14-17 

 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 2 Temmuz 2023- 30 Temmuz 2023 

EĞİTİM 

Bloomberg Business Advantage: 

Finans sektörünü takip ve analiz etmek amacıyla tasarlanmış Bloomberg Terminal computer 
software sistemini kullanan bu program, katılımcılara finans marketine ait dataları 
incelemeyi öğrenme fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler iş sektörünün marketing, management, 
liderlik ve etik gibi çeşitli öğelerini tecrübe etme imkânı bulacaklardır. Bloomberg terminalleri 
sayesinde öğrenciler araştırmalarını kendileri yürütüp programın son gününde eğitimcilere 
bu verileri sunacaklardır. Ders sonunda BMC niteliğine sahip olarak ayrılacaklardır. Programa 
ait ilgi alanlarına uygun geziler arasında Bank of England, Bloomberg binası ve işletme 
üniversiteleri bulunmaktadır. 

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Hafta/4 Hafta 

Minimum İngilizce Seviyesi: B2( Upper Intermediate) 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 

• Yarım günlük geziler sayesinde katılımcılar dünyanın en iyi şehirlerinden biri olan 
Londra’yı keşfedecek ve programın içerdiği konular hakkında akademik ve kültürel 
bilgiler edineceklerdir.  

• Lokal geziler arasında London Museums, Madame Tussauds, Thorpe Park ve 
Cambridge bulunmaktadır.  

• Bu geziler haricinde West-End müzikalleri, disko, trambolin ve Serbest Atlama gibi 
eğlenceli akşamüstü etkinliklerine katılım gerçekleştirilebilmektedir.  

• Cumartesi günleri daha çok keşif ve akademik gezilere ayrılacakken, Pazar günleri 
daha rahatlatıcı etkinlikler sunulacaktır. 

KONAKLAMA 



• Okul yurdunda, sabah, öğlen, akşam yemekleri dahil konaklama  
• Tek kişilik oda ve özel banyo imkanı 

OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 

• Hafta sonu aktiviteleri (Paintball, bowling, buz pateni)  
• Fitness merkezi 
• Yoga 
• Futbol, basketbol, voleybol ve diğer outdoor aktiviteler için özel alanlar  
• Bilgisayar ve internet laboratuvarı, Sanat merkezi 
• Konaklama okula 3 dk’lık mesafededir 

YURT KONAKLAMALI ÜCRET (£) 

2 hafta: 3098 £ 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR 

• Seçilen programdaki ders saatleri  
• Konaklama ve Öğünler 
• Sosyal ve sportif aktiviteler, çevre gezileri  
• Bazı kitap ve eğitim materyalleri, 
• Katılım sertifikası 
• Gidiş-dönüş paylaşımlı hava alanı transferleri 
• Kayıt Ücreti 

EK ÜCRETLER 

• 18 yaşından küçük çocuklar için Havaalanı Asistanı: £150  
• Sağlık sigortası 
• Tercihe bağlı geziler: £30-£400 arası değişiklik göstermektedir.  

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti:  £350-500  
Tavsiye dilen cep harçlığı haftalık : £100-150  
Vize başvuru ücreti: £100  
Aylık ortalama sağlık sigortası £25-50  
 

 
 
 
 
 
 
 
EMERALD CULTURAL INSTITUTE, TRINITY WALTON CLUB 
Dublin 
https://www.eci.ie/courses/trinity-walton-stem-programme/ 

https://www.eci.ie/courses/trinity-walton-stem-programme/


 

Trinity College Dublin merkezli bir STEM (Bilim, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kulübüdür. 
Her gün öğrencilere, çeşitli STEM oturumlarına ve 
etkinliklerine katıldıkları bir öğrenme deneyimi 
sunulur. Trinity Walton Club, her öğrenciyi STEM 
potansiyellerine ulaşmaları için destekler. 
Öğrenciler, bilimsel kelime dağarcıklarını 
genişletmenin yanı sıra problem çözme ve eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirme fırsatına sahip 

olacaklar. Öğrenciler, STEM uzmanlarıyla birlikte ekipler halinde çalışacak ve matematiksel 
işlevler tasarlama; mikro kontrollü projeler oluşturmak ve Hareket Yasaları ile eğlenmek. 

YAŞ GRUBU: 14-17 

PROGRAM TARİHLERİ: 16 Temmuz - 30 Temmuz 2023 

PROGRAM SEVİYESİ: Intermediate (B2) 

PROGRAM SÜRESİ: 2 Hafta 

Lokasyon: Dublin, Irlanda 

EĞİTİM 

Emerald, Trinity College Dublin'deki prestijli Trinity Walton Club ile işbirliği içinde, öğrencilerin 
İngilizce dil becerilerini geliştirirken STEM bilgilerini geliştirmelerine olanak tanıyan bu 
benzersiz programı sunmaktan mutluluk duyar. 

Trinity Walton Kulübü öğrencilerin benzer düşünen bireyler ve STEM rol modelleriyle bağlantı 
kurduğu Trinity College Dublin merkezli bir STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) 
kulübüdür. Her gün öğrencilere çeşitli zorlu STEM oturumlarına ve etkinliklerine katıldıkları 
canlandırıcı bir öğrenme deneyimi sağlanır.  

13-14 ve 15-17 yaşları arasındaki öğrenciler, Trinity College Dublin'deki Trinity Walton Club'da 
bir STEM kampına katılırlar. Öğrenciler Haftalık 10 saat STEM ve sabahları 10 Saatlik İngilizce 
kursları görürler. 

KONAKLAMA 

• Öğrenciler Trinity Hall yurdunda konaklayacaklardır.  
• Odalar tek ve çift kişiliktir, banyoları odaların içindedir.  
• Yurt ve şehir merkezi arasında konaklama program ücretine dahildir.  
• Aile yanı konaklama seçeneği de mevcut 

 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 

• Ilk gün rehber ile Dublin turu 
• Her öğleden sonra ve akşam aktiviteler 
• Hafta sonları kültürel ilgi çekici yerlere gezi  



• Günlük sosyal ve sportif faaliyetler 
 

PROGRAM ÜCRETİ: 

Aile yanı Konaklamalı: €2,700 

Yurt Konaklamalı: €3,430 

STEM PROGRAMI ÜCRETİNE NELER DAHİL?  

• Haftada 20 saat eğitim (10 saat STEM oturumları ve 10 saat İngilizce eğitimi)  
• Ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin kullanımı  
• Kursun tamamlanmasının ardından Emerald ve Trinity Walton Diploması 
• Rehberli keşif Dublin turu  
• Her öğleden sonra ve akşam etkinlikleri (haftada 2 etkinlik aile yanında konaklama 

programı için akşam)  
• Her hafta sonu kültürel açıdan ilgi çekici yerlere bir tam günlük gezi  
• Kılavuzlar ve haritalar içeren karşılama kiti  
• Trinity Hall yurdunda kahvaltı ve akşam yemeği ve Trinity College'da öğle yemeği 

(Pazartesi-Cuma) 
• Tam pansiyon aile yanı veya yurt konaklaması 
• Kayıt ve başvuru ücretleri  
• Okul ve yurt arası transfer ücretleri 

OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 

• Ücretsiz çamaşır makinesi ve kurutucu 
• Wifi 
• Bilgisayar ve internet laboratuvarı,  
• Sanat merkezi  
• Geniş kampüs 
• Kampüs içi Konaklama  
• Tüm öğünler dahil  

EKSTRA ÜCRETLER 

• Varış Havaalanı Transferi: €95 
• Dönüş havaalanı Transferi:  €190 
• Fazladan bir tam gün gezi (transfer, gezi rehberi, giriş ücretleri dahil) gezi başına €50 

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti:  £350-500  
Tavsiye dilen cep harçlığı haftalık: £100-150  
Vize başvuru ücreti: £100  
Aylık ortalama sağlık sigortası £25-50 
 

 



 

SUMMER DISCOVERY- GEORGETOWN UNIVERSTY 

Washington, DC, Amerika  

https://www.summerdiscovery.com/georgetown- 

Georgetown kasabasında yer alan kampüs, Potomac 
River’a bakmaktadır. Summer Discovery Georgetown 
Unıversity yaz okulunda Enrichment Courses ve 
Academy programları sunulur. Öğrenciler Enrichment 
Courses programında bir sabah, bir öğleden sonra 
olmak üzere seçtikleri iki konunun eğitimini alırlar. 
Academy programında ise seçilen konunun sabit ders 
planı üzerinden eğitim alınır. 

 

 

YAŞ GRUBU:14-18 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER 2-28 Temmuz 2023 

Süre: 2 ya da 4 hafta 

EĞİTİM 

Programlar: 

Uluslararası Öğrenciler için Akademik yazma (14-18 yaş) 

Bir atölye ortamında, öğrenciler çeşitli metinleri okumayı öğrenirler ve çeşitli yazma 
stratejilerini ve araştırma yöntemlerini kullanan açıklayıcı düzyazılar yazarken, aynı zamanda 
geleneklerin kontrolünü de gösterirler. 

Hukukta Kariyere Giriş (14-18 yaş): 

Amerikan hukuk sistemine ve geleneklerine giriş. Bu ders, öğrencileri yasal analiz, müzakere, 
çapraz sorgulama, araştırma ve simüle edilmiş ve gerçek denemeler dahil olmak üzere yasal 
becerilere maruz bırakır. 

Tıpta Kariyere Giriş (14-18 Yaş): 

Bu kurs, öğrencilere pediatri, aile hekimliği, hemşirelik, plastik cerrahi, acil tıp, diş hekimliği 
ve araştırmayı içerebilen ancak bunlarla sınırlı olmayan geniş bir kariyer yelpazesini 
tanıtacaktır. 

Münazara ve Topluluk Önünde Konuşma Teknikleri (14-18 Yaş): 

Bu ders, temel tartışma teknikleri, sözlü ve sözsüz iletişim, sunum stilleri, dinleyici analizi, 
konuşma konusu seçimi ve organizasyon stratejileri ve yöntemlerine odaklanır. 

Sosyoloji Ve Toplum (14-18 Yaş): 

https://www.summerdiscovery.com/georgetown-


Çocukluk gelişimi, aile ve sosyal ilişkiler, sapma, ırk ilişkileri, nüfus patlaması, cinsellik ve 
cinsiyet kimliği ve büyük ölçekli sosyal değişimi kapsar. Sınıf deneyimini geliştirmek için 
sosyolojik deneyler yapılır. 

Jüri Tarafından Yargılama: Farazi Mahkeme (14-18 Yaş): 

Öğrenciler, avukat, sanık, tanık, hakim ve jüri üyesi olarak yoğun bir sahte duruşmaya 
katılacaklar. Ele alınan konular arasında jüri seçimi, açılış açıklamaları, doğrudan ve çapraz 
sorgulama, itirazlar ve kanıtların nasıl sunulacağı yer alır. 

 

KONAKLAMA 

• Öğrenciler Georgetown University kampüsünde yer alan Village C West bünyesindeki 
iki kişilik odalarda yarım pansiyon esasına göre konaklarlar. 

• Duş-tuvalet odalardadır.  
• Tüm odalar klimalıdır.  
• Kampüsün tamamında ücretsiz wi-fi hizmeti sunulur.  
• Öğrenciler oda arkadaşlarını seçebilirler. 

 

YURT KONAKLAMALI ÜCRET ($) 

2 Temmuz – 28 Temmuz: Yurt Konaklamalı - $10,299 
2 Temmuz – 14 Temmuz: Yurt Konaklamalı - $6,599 
16 Temmuz- 28 Temmuz: Yurt Konaklamalı - $6,599 
 

ÜCRETE DAHİL OLANLAR 

• Seçilen programdaki ders saatleri  
• Konaklama ve Öğünler 
• Sosyal ve sportif aktiviteler, çevre gezileri 
• Kitap ve eğitim materyalleri,  
• Katılım sertifikası 

OKUL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ EK ÜCRETLER 

Kayıt Ücreti: 100 USD 
Sağlık Sigortası ve Transfer Ücreti 359 USD 
Vize giderleri ve uçak biletleri ücretlere dahil değildir. 
Öğrenci kimlik kartı: 95 USD 
 
 

 

 

 

 



SUMMER DISCOVERY-NYU 

New York, Amerika 

https://www.summerdiscovery.com/nyu 

Merkezi Manhattan'daki Greenwich Village'da bulunan 
NYU, öğrencilere dünyanın en büyük endüstrileri ve 
şirketleri arasında canlı, çeşitli ve hareketli bir kampüs 
sunar . 

YAŞ GRUBU:14-18 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 9 Temmuz 3 
Ağustos 2022 

EĞİTİM SÜRESİ: 2 hafta 

EĞİTİM 

Programlar: 

Oyun Tasarımı (14-18 yaş): Ürünün ilk oyun tasarım programını tanıtıyor ve öğrencileri 
programlamaya giriş, hesaplamalı düşünme, nesne yönelimli programlama ve 3D oyun 
geliştirme ve teknolojide kariyer keşfini kapsayan bir müfredatla yönlendiriyor. . 

Tıp Okuluna Hazırlık (14-18 yaş): Uzmanlar tarafından yönetilen eyleme dayalı 
simülasyonlar, öğrencileri dikiş, diseksiyon, travma yanıtı ve klinik tanı simülasyonları, vaka 
çalışmaları ve canlı sınıf tartışmaları dahil olmak üzere bir tıp uzmanının günlük çalışma 
yaşamına maruz bırakacaktır. 

Web 3.0 Metaverse Girişimcilik (14-18 Yaş): Öğrenciler, Web 3.0 meta veri tabanında 
iddialarını paylaşmayı umut eden girişimciler için potansiyel güçlü yönleri, zayıf yönleri, 
fırsatları ve tehditleri analiz etmek için akranlarıyla işbirliği yapacaktır. 

Mühendislik İnovasyonu (14-18 Yaş): Beceri gelişimini desteklemek için eyleme dayalı, 
işbirlikçi zorlukları teşvik ederek tasarım ve ürün yaratmayı içeren kariyerin temellerini 
öğrenecekler. Kenti bir sınıf olarak kullanan bu program, mühendislik önemli noktalarına 
saha dışı saha ziyaretleri ve önde gelen endüstri profesyonellerinden konuk konferanslar 
içerecek.  

Genç Girişimciler (14-18 Yaş): Bu program, lise öğrencilerinin girişimci liderlik 
potansiyellerini bir sonraki seviyeye taşımak için Inc. Magazine'in iş düşüncesi liderliği, 
uzmanlığı ve ağına eklenti yapmalarını sağlar. Orijinal bir iş fikri yaratacak, bir iş planı yazacak 
ve işinizi deneyimli girişimcilere sunacaksınız. 

Geleceğin Küresel Liderler Akademisi (14-18 Yaş): Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefini ele alacak uygulamalı projelerde yer almak için dünyanın dört bir 
yanından geleceğin liderlerini bir araya getiriyor. 2015 yılında birçok ulustan gelen girdilerle 
oluşturulan bu hedefler, yoksulluğu sona erdirerek, eşitsizlikle mücadele ederek ve iklim 
değişikliğinin aciliyetini ele alarak 2030 yılına kadar daha iyi bir dünya yaratma gücüne 
sahiptir. 



 

YURT KONAKLAMALI ÜCRET ($) 

2 Hafta: $6599 

ÜCRETE DAHİL OLANLAR 

• Seçilen programdaki ders saatleri  
• Konaklama ve Öğünler 
• Sosyal ve sportif aktiviteler, çevre gezileri 
• Kitap ve eğitim materyalleri,  
• Katılım sertifikası 

OKUL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ EK ÜCRETLER 

Kayıt Ücreti: 100 USD 
Sağlık Sigortası ve Transfer Ücreti 359 USD 
Vize giderleri ve uçak biletleri ücretlere dahil değildir. 
Öğrenci kimlik kartı: 95 USD 
 
DİĞER MALİYETLER 
 
Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 2000-2500 USD 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: 800-900 USD 
Vize başvuru ücreti: 160 USD 
Havaalanı Karşılama Ücreti Tek Yön: 85 USD 
 

FLS HARVARD STEM KAMPI 

Boston Harvard Üniversitesi Kampüsü 

Harvard Üniversitesi dünyanın ve 
Amerika'nın en eskisi en saygın 
üniversitelerinden biridir.2 haftalık 
STEM Kampı gençlere bu ilham verici 
ortamda eğitim alırken çeşitli gezilere 
katılarak eğlenebilecekleri paha 
biçilemez bir fırsat sunuyor. 

Boston'un ünlü ve tarihi 'Back Bay' 
bölgesinde yer alan Newman Okulu 1945 yılında merhum Dr. J. Harry Lynch ve bir grup Boston 
mezunu tarafından kurulmuştur. Öğrenciler 2 hafta boyunca Newman School yurdu 
International Guest House'da konaklayacaklar. 7/24 güvenliği sağlanan yurt, ücretsiz internet, 
kafeterya, ve paylaşımlı odalara sahip. 

YAŞ GRUBU: 12-17 

PROGRAM TARİHLERİ:   

9 Temmuz 2023 – 22 Temmuz 2023 /// 23 Temmuz 2023 – 5 Ağustos 2023 



PROGRAM SEVİYESİ: Intermediate (B2) 

PROGRAM SÜRESİ: 2 Hafta 

EĞİTİM 

•     Bu kurs, Harvard kampüsünde haftada 18 saat STEM dersleri (Bilim, teknoloji, 
mühendislik ve matematik), Newman School’da Kimya ve Biyoloji workshopları, denetimli 
geziler, Üniversite gezileri, kampüs içi aktivite ve laboratuvar dersleri içermektedir. 

• Çeşitli gezi ve aktiviteler, oyunlar, film geceleri ve partiler  

Geziler 

Newbury Street 
Faneuil Hall and Quincy Market 
Beacon Hill and the State House 
Harvard University and Harvard Square 
New England Aquarium 
MIT Tour 
Museum of Science 
Freedom Trail 
Duck Tour 
 

KONAKLAMA (NEWMAN SCHOOL RESİDENCE) 

• Öğrenci yurdunda paylaşımlı odalarda konaklama 
• 3 öğün yemek sunulmaktadır. 

PROGRAM ÜCRETİ:  

2 Hafta: $5,550 

STEM PROGRAMI ÜCRETİNE NELER DAHİLDİR?  

• Haftada 18 saat eğitim  
• Ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin kullanımı  
• Geziler ve giriş ücretleri 
• Aktivite ve oyunlar 
• Tam pansiyon yurt konaklaması  
• Kayıt ve başvuru ücretleri  
• 3 öğün yemek 

EKSTRA ÜCRETLER 

Boston Logan Havaalanına Havalanı Transferi (tek yön): $165 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti : 1000- 2000 $ 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı : 150 -250 $ / haftalık 
Vize başvuru ücreti : 161 $ 
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