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TieL Yaz Okulu Programları 2014

Program 1 
Yer: İngiltere – Colchester 
Okul: LSC University of Essex 
Konaklama: Kampus / Yaş: 10-18
Yer: İngilterenin doğusunda Essex’de Londra’ya 1 saatten az uzaklıkta tarihi bir bölgedir. 
Programın yapıldığı University of Essex kampusü şehir merkezinden 4 km uzaklıktadır. 
Konaklama: Öğrenciler University of Essex kampüsünde tek kişilik odalarda konaklarlar. 
Odanın içinde banyo-tuvalet, dolap, çalışma masası ve telefon vardır. 4-6 oda 1 koridora 
açılır. Her koridorda öğrencilerin kullanımına açık içinde buzdolabı, ocak, fırın, oturma 
gurubu bulunan bir mutfak vardır. Ancak öğrenciler üniversite yemek salonunda kendileri 
için hazırlanmış birkaç seçenekten oluşan menüden kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini 
istekleri doğrultusunda yerler.

Program 2 
Yer: İngiltere. Londra Harrow 
Okul: LSC University of Westminster 
Konaklama: Aile yanı / Yaş: 14 -18 
Yer: Harrow Londra'ya 20 dakika uzaklıkta bir üniversite bölgesidir. 
Konaklama: Aile yanı; Öğrenciler özenle seçilmiş aileler yanında konaklarlar. Odayı iki 
arkadaş paylaşır. Kahvaltı ve akşam yemeklerini ailede, öğle yemeklerini kampüste sıcak 
yemek olarak yerler.

Program 3
Yer : İngiltere Southampton
Okul : Southampton Solent University
Konaklama : Kampus / Yas : 11-17
Yer: Southampton İngiltere’nin güneyinde, Londra’ya 1,5 saat uzaklıkta bir liman ve 
üniversite şehridir. Tarihi şatoları, park ve bahçeleri, müzeleri, gemileri, büyük alışveriş 
merkezleri, her tür spor aktivitesi ve yarışmanın yapıldığı alanları ile bir turizm ve öğrenci 
şehridir.
Konaklama: öğrenciler Southampton Solent University kampusünde tek kişilik odalarda 
konaklarlar. Odanın içinde banyo-tuvalet, dolap, çalışma masası ve telefon vardır. 4-6 oda 
bir koridora açılır. Her koridorda öğrencilerin kullanımına açık, içinde buzdolabı, fırın, ocak 
ve oturma gurubu bulunan bir mutfak vardır. Ancak öğrenciler üniversite yemek salonunda, 
kendileri için hazırlanmış bir kaç seçenekten oluşan menüden, kahvaltı, öğle ve akşam 
yemeklerini isteklerine göre yerler. Veya Aile yanı konaklama tercih edebilirler. 2 kişilik 
odada kalırlar. Kahvaltı ve akşam yemeklerini ailede, öğle yemeklerini kampüste sıcak 
yemek olarak yerler.

Okul: Öğrenciler haftada 20 saat derse katılırlar. Kurs kitapları, çalışma kağıtları okul 
tarafından verilir.

Program 1 de University of Essex, Program 2 de Univetsity of Westminster, program 3 de 
Southampton Solent University’de eğilim alırlar. 
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İlk gün dil seviyesi belirleme sınavı yapılır, Öğrenciler aynı dil seviyesinde farklı ülke 
öğrencileriyle 12 -14 kişilik sınıflara yerleştirilirler. Kurs kitabı okul tarafından temin edilir. 
Dersler öğrencilerin kelime, gramer ve konuşma becerilerinin gelişimine yönelik olarak 
düzenlenir. 

Derslerde konuşma, dinleme ve anlamada akıcılığın oluşmasına birinci derecede 
önem verilir. Böylece öğrencilerin dil konusunda kendilerine güvenmeleri sağlanır. Program 
boyunca ara sınavlar, kurs bitiminde bitirme sınavı yapılır. Öğrenciler program süresince 
göstermiş oldukları gelişime göre British Council onaylı Bitirme Sertifikası alırlar.

Aktiviteler: Öğrenciler hoşlarına gidecek ve yararlanacakları şekilde kendileri için 
düzenlenmiş farklı sosyal ve kültürel aktivitelere katılırlar. Çevrede yer alan çeşitli tarihi ve 
kültürel yerleri gezerek bilgi edinirler. ( İngilizce+ kültür programı)  
Gezi Programları: Haftada 1 tam gün, 1 yarım gün gezi programı vardır.

Spor Programları: Haftada iki gün spor programı vardır. Spor programları öğrencilerin 
istekleri doğrultusunda üniversitenin açık ve kapalı spor alanlarında yapılır. Öğrenciler 
futbol, voleybol, badminton, basketbol, yüzme … gibi sporlardan dilediklerini seçerler ve 
diğer ülkelerden gelen öğrenciler ile düzenlenmekte olan çeşitli turnuvalara katılırlar, 
(lnternational Football Tournament...gibi) 

Paris Disneyland Programı:(İngiltere + Fransa) 
Öğrenciler için ayrıca özel olarak düzenlenen Paris Disneyland gezi programı vardır. 
Program 3 gün sürelidir. Ulaşım özel otobüs ile yapılır. Manş Denizi gidiş - dönüş feribot ile 
geçilir. Paris'de şehir merkezinde bir otelde kalırlar. Öğrenciler Disneyland Eğlence 
Parkı'nda tam bir gün doyasıya eğlenirler. Eiffel Tower'dan Paris seyredilir, Montmartre'a 
(Ressamlar Tepesine) çıkılır, Seine Nehrinde bot gezisi, ayrıca şehir turu ve alışveriş yapılır.

Yetişkinler için İngilizce Kursları:
18+ öğrenciler Language Specialists International (LSI) dil okulunda derslere katılırlar. Okul 
Portsmouth şehir merkezindedir. Veya Southampton’da Lewis dil okulunda kurs programına 
katılabilirler.

a) Genel İngilizce kursları haftada 22.5 saat
b) Yoğun artı genel İngilizce kursları haftada 30 saat
c) Genel İngilizce ve sınav kursu haftada 30 saat

18+ öğrenciler için İngilizce kursları zevkli, etkili ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. 
Öğrenciler sadece konuşma, dinlenme ve anlamadaki akıcılığı geliştirmekle kalmazlar, aynı 
zamanda gramer ve kelime bilgilerini genişletirler. Uluslar arası geçerliliği olan sınavlara 
hazırlanabilir veya özel gereksinimlere göre ticari İngilizce, birebir İngilizce gibi programları 
tercih edebilirler. 

Konaklama: 18+ Öğrenciler programa katıldıkları şehirlerde Porstmouth ve 
Southampton’da  özenle seçilmiş aileler yanında konaklarlar. Aileler daha önce TieL 
öğrencilerinin konaklamış olduğu, denenmiş ve memnun kalınmış ailelerdir. 
(İngiltere, İskoçya, İrlanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, İsviçre, ABD, 
Kanada, Avustralya, Malta, Yeni Güney ve Orta Amerika Ülkeleri ve Güney Afrika'da 
bulunan diğer şehir okul ve program seçenekleri için 'i arayıp detaylı bilgi TieL
alabilirsiniz.)
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