
 
 

 
 

 

 

 

 
 

               

                                                                           
 

 

2023 Kısa Dönem Junior Programları 

（１0-17 yaş aralığı） 
 

Birleşik Krallık’ın en popüler İngilizce eğitim şehri！ 

İngilizce’yi Bournemouth’ta öğrenin 

 



Bir İngiliz Şehri: Bournemouth 

 
 

Bournemouth, İngiltere'nin güneyindeki Dorset'in güney kıyısında yer alan ve yaklaşık 168.000 nüfusu ile Dorset'in 

en büyük şehridir. 11 km uzunluğundaki güzel sahili ile ünlü, Londra'nın arabayla yaklaşık 2 saat güneyinde 

bulunan çok güzel bir kasabadır. Bir Dünya mirası olan doğal Jurassic Sahili arabayla yaklaşık 45 dakika 

uzaklıktadır. 

Bournemouth, İngiltere'de çok popüler bir tatil bölgesidir ve şehir merkezine arabayla yaklaşık 10 dakika uzaklıkta 

olan Bournemouth Uluslararası Havalimanı'na Avrupa'dan çok sayıda uçuş vardır ve bu sayede birçok öğrenci 

İngilizce öğrenmek için gelmektedir. Bournemouth aynı zamanda gelişen bir dil eğitim programı ile kozmopolit bir 

şehir olarak bilinir.Aslında İngiltere'de Londra'dan sonra en popüler ikinci yurtdışı eğitim şehridir. Geçmişte, 

"İngiltere'nin en mutlu şehri" anketinde birinci sırada yer alırken, güvenli ve yaşaması rahat bir şehir olması her 

sene listelerde üst sıralarda yer almaktadır. 

Şehir turist ve öğrencilerle doludur ve tüm şehir çok iyi kurulmuş bir misafir ağırlama sistemine sahiptir. Ayrıca 

Bournemouth halkı insanlara karşı çok arkadaş canlısıdır. 

 
 

İngiltere 

 

Anglo-Continental, 

Bournemouth'daki en büyük 

kampüse sahip uluslararası bir 

dil okuludur. 70 yılı aşan 

tecrübe ve başarıları 

kullanarak, yetenekli 

öğretmenler ve personelin 

rehberliğinde sizi yurtdışında 

güvenli ve tatmin edici bir dik 

eğitimiyle buluşturuyoruz. 

Diğer bir özelliğimiz de, çok 

yüksek bir değerlendirme 

almış öğretmen yetiştirme 

kursumuz ve eğitim kadromuz. 

Öğretmenlerimiz alanlarının en 

deneyimlisidir ve yüksek 

kaliteli dersler vermek için en 

iyi öğretim yöntemlerini 

kullanır. 



 

Junior Program (10-17 yaş), dünyanın her yerinden uluslararası öğrencilerle İngilizce dersleri, eğlenceli aktiviteler, 

eğitici aktiviteler, spor, geziler vb. deneyimleyebileceğiniz bir programdır. Kapsamlı bir güvenlik sistemi altında, 

dünyanın her yerinden toplanan uluslararası öğrencilerle iletişim becerilerini geliştirmeye, etkinliklere ve gezilere 

varan yüksek kaliteli dersleri deneyimlemenizi sağlayan, çok iyi geri bildirimlere sahip popüler bir programdır. Tüm 

dünyadan gençlerle eğlenceli zamanlar geçirirken, dil öğrenmenizi amaçlayan bu programımız için yerinizi  

şimdiden ayırtmalısınız! 

 

Genel İngilizce Programı, Young Learners Programı ve Vacation Programı'nın kursları aynı kampüste iken, Young 

Learners kursları ise kendi binasında gerçekleştirilir. 

Her program için etkinlik ve gezilerin içeriği ve sıklığı programa göre değiştiğinden lütfen zaman etkinlik takvimini 

kontrol edin. 

 

Young Learners Programı (C-1.20/C-2.20) 

 

Haftada 20 İngilizce dersi + eğlenceli aktiviteler ve geziler. (Ücrete tâbi sunduğumuz örnek gezi programlarını en 

aşağıdaki eklerde ınceleyebilirsiniz. Detaylı sorularınız için lütfen iletişime geçiniz.) (İstenildiği takdirde, gruplar 

için özel geziler organize edilebilmektedir.) 

(C-1.20/C-2.20) 

 

Yaş:      10-13 ve 14-16  

Dönem:27 Mart – 6 Mayıs 2023 

             5 Haziran – 19 Ağustos 2023 

Seviye: Başlangıç - İleri (CEFR: A1-C1) 

 

    Tüm Gün 

Gezileri 

Yarım Gün 

Gezileri 

Gündüz Boş Zaman 

Aktivitleri 

Akşam Aktiviteleri 

C-1.20 Haftada 1 kez - Haftada 5 kez - 

C-2.20 Haftada 1 kez Haftada 1 kez Haftada 4 kez Haftada 2 kez 

 

Başlangıç Tarihleri: Her Pazartesi (başlangıç seviyesi başlangıç tarihleri: 27 Mart, 19 Haziran, 3 Temmuz, 17  Temmuz, 31 

Temmuz) 

Minimum kabul süresi: 1 hafta 

Kampüs: Anglo-Continental (Bournemouth) 

Konaklama: Aile Yanı 

Okula Nasıl Gidilir: 10-13 yaş arası için taksi hizmeti. (Birleşik Krallık yasaları gereğince zorunludur. Ücrete otomatik 

olarak eklenmektedir.) 

14-16 yaşındakiler yürüyebilir veya toplu taşımayı kullanabilir. Shuttle-taksi hizmeti mevcuttur (Ek ücrete tâbidir.) 

 

Vacation Programı 

 
Haftada 20 İngilizce dersi + eğlenceli aktiviteler ve gezi programı (V-1.20/V-2.20) 

 

Yaş: 16 ve 17 yaşında 

Dönem: 3 Ocak – 11 Şubat 2023 

27 Mart – 6 Mayıs 2023 

5 Haziran – 19 Ağustos 2023 

Seviye: Başlangıç - İleri (CEFR: A1-C1) 



   Tüm Gün 

Gezileri 

Yarım Gün 

Gezileri 

Gündüz Boş Zaman 

Aktivitleri 

Akşam Aktiviteleri 

V-1.20 Haftada 1 kez - Haftada 5 kez - 

V-2.20 Haftada 1 kez Haftada 1 kez -* Haftada 2 kez 

 

 

* Aktiviteler Anglo-Continental kampüsünde gerçekleşmektedir. 

Başlangıç Tarihleri: Her Pazartesi (başlangıç seviyesi başlangıç tarihleri 3 Ocak, 30 Ocak, 27 Mart, 24 Nisan, 

5 Haziran, 19 Haziran, 3 Temmuz, 17 Temmuz, 31 Temmuz) 

Minimum kabul süresi: 1 hafta 

Kampüs: Anglo-Continental (Bournemouth) Dil Okulları 

Konaklama: Aile Yanı 

              Ulaşım yöntemi: yürüyüş veya toplu taşıma (otobüs) 

 

Ebeveyn - Çocuk Programı 

 

Her programın keyfini çocuğunuzla beraber aynı kampüste ancak 

farklı binalarda çıkarabilirsiniz. 

 

Aynı ev sahibi aile ile kalmak mümkündür. 
 

 

 
Konaklama 
 

 
 

 
Okul’da Yemek 
 

 
 

 

 
Havalimanı Transferleri 

Anglo-Continental sizin için bir aile yanında konaklama 

ayarlayabilir. 

Anglo-Continental’da ev sahibi aileler, yalnızca Anglo-

Continental personeli tarafından ziyaret edilen ve koşulları 

yerine getiren sözleşmeli ve son derece güvenilir ailelerdir. 

Yerel yaşamı gerçekten deneyimleyebildiğiniz için, ev sahibi 

ailenizle birlikte yaşam, okul yaşamının yanı sıra harika anılar 

biriktirecek ve çok değerli bir deneyim yaşayacaksınız. 

Pazartesiden cumaya sıcak öğle yemeği servis edilir. Aşağıda 

örnek bir menüyü bulabilirsiniz: 

Ana Öğle Yemeği: Balık Turtası ve Fasulye, Meyve veya Yoğurt, 

Meyve Suyu veya Su 

Vejetaryen Öğle Yemeği: Makarna Peynir & Sarımsaklı Ekmek, 

Meyve veya Yoğurt, Meyve Suyu veya Su 



 

 
 
                 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK AKTİVİTE VE GEZİ PROGRAMLARI 
 
Young Learners Örnek Aktivite ve Haftasonu Gezileri Programı 

 
 

１．Londra Heathrow Havalimanı çıkışlı ve varışlı özel araçla 

transfer 

２．Anglo-Continental çıkışlı ve varışlı özel otobüs transferleri 

(Sadece Pazar günleri hizmet vermektedir.) 
 



 
 
Vacation Örnek Aktivite ve Haftasonu Gezileri Programı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
*Anglo-Continental Sosyal Aktiviteler Örnek Programı 

 



 

  
 

 

 
Bizimle aşağıdaki kanallardan iletişime 
geçebilirsiniz. 
 
Hasan Seçkin 

Marketing Assistant 
Anglo-Continental 
29-35 Wimborne Road, Bournemouth BH2 
6NA, England 
T   (GB Code) + 1202 411804 
E   HSeckin@anglo-continental.com 

W   www.anglo-continental.com 

tel:+44%20(0)1202%20411804
mailto:HSeckin@anglo-continental.com
http://www.anglo-continental.com/

