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10  UEL Docklands London
Study Travel Network, küresel düşünen müşterilerine ihtiyaç duydukları yerel desteği sağlamak
için “güvenilir ve nitelikli hizmet üretme” ilkesinden ödün vermeksizin hizmet etme anlayışını esas
gaye edinmiş, bilhassa gençlerimizin dünya çapında dil eğitimi programlarına katılımını temin
ederek yüksek nitelikli bireyler olmalarına katkı
sağlamak, ülke ve insanlık için dil eğitimi alanında katma değer üretmek vizyonuyla kurulmuş bir
yurtdışı eğitim danışmanlık şirketidir.
Yabancı dil eğitiminde dünyanın saygın üniversite
ve kolejlerinin Türkiye’deki resmi temsilcisi olan
Study Travel Network, geniş yurtdışı ortaklıkları,
deneyimli uzman kadrosu, köklü birikimi ve tecrübesi ile uzak coğrafyalardaki hedefleriniz için sizin
en yakınınızda olmayı amaçlar.
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St Giles

12  Brunel University London
13  University Tour Britain
14  Gidenler Anlatıyor
16  İletişim Bilgileri

Spring / Summer School
Yaz okulu; 9-17 yaşları arasındaki öğrencilerin yabancı dil
ile alakalı şevk ve heyecanını ortaya çıkarmak ve gereksinimini hissettirmek amaçlı, ders - gezi - aktivite üçgeninin
gündelik hayatta ve o dilin konuşulduğu ülkedeki uygulamasıdır. Bu çerçevede yurtdışı yaz okulu öğrencileri seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler, günde ortalama 3
saatlik Temel İngilizce derslerini destekleyen çeşitli sportif,
kültürel ve sosyal faaliyetler ve yanı sıra yarım ya da tam
günlük gezilerle, aynı zamanda eğlenceli ve ufuk açıcı nitelikteki bir yurtdışı eğitim programına tâbi tutulmuş olurlar.
Bu programa katılan öğrenciler;

 Havaalanında okul görevlileri tarafından karşılanır ve
konaklama yerlerine güvenli bir şekilde ulaştırılır.

3

 Tercih doğrultusunda, eğitimleri süresince yabancı bir ailenin misafiri olarak hedef dili ve kültürü daha yakından tanıyabilecekleri gibi; arkadaşlarıyla birlikte öğrenci yurtlarının konforlu ve eğlenceli ortamlarında da konaklayabilirler.

 Seviye tespit sınavından geçirilerek, seviyelerine en uygun sınıfa yerleştirilirler.

 Uluslararası ölçekte akredite okullarımızda, sabahları
haftada 20 ders pratik ağırlıklı İngilizce dersi alırlar.

 Öğleden sonraları, derslerde öğrendiklerini uygulama

imkânına sahip olurlar. Bu anlamda İngilizcelerini pratik
açıdan test edip geliştirilebilmelerini sağlamak üzere, hoşça vakit geçirebilecekleri sinema, karaoke, tiyatro ve yüzme

gibi aktiviteleri içeren uygun sosyal ortamlar oluşturulur ve
etkinlikler düzenlenir.
Hafta sonları, bulundukları ülkenin dilini, kültürünü,
geleneklerini ve insan ilişkilerini daha dolaysız gözlemleyebilecekleri gezilere götürülürler. Söz konusu gezi organizasyonları kapsamında, bölgeyi ve civar şehirleri tanıma
gezileri; parkları, tarihi mekânları ve müzeleri ziyaret; yürüyüş ve çeşitli doğa sporlarıyla müzik festivallerine iştirak
gibi etkinlikler yer alır. Akşamları, tiyatro, sinema, karaoke
ve dans gibi çeşitli akşam aktiviteleri ile eğlenceli ve sürekli
etkileşim halinde oldukları bir süreç geçirirler. <



Kazanımlar

Yaz Okuluna iştirak eden öğrenciler;

 İngilizce’yi anadil olarak konuşulduğu ortamda, o dilin kullanım mantığı ile kavramaya
başlarlar.

 İngilizce’yi neden öğrenmeleri gerektiğine dair akıllarındaki soru işaretlerine pratik hayatta
yanıtlar bularak dil eğitimini daha çok önemserler.

 İletişim devrimiyle giderek küçülen dünyada yeteneklerini ve becerilerini erken yaşta geliştirerek, kendilerine güvenli, çevreleriyle barışık bir kişilik edinirler.

 Dünyanın değişik ülkelerinden, farklı kültürlerden yeni insanlarla arkadaşlık bağları kurarak, izlerini ömür boyu taşıyacakları çocukluk hatıralarına sahip olurlar.

 Aileden belki de ilk kez ayrılarak özbakımını yapabilen bireyler olarak genç yaşta özgüven
sahibi olurlar.
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 İngilizce’yi kitaptan değil günlük hayatın içerisinde öğrenir, böylelikle konuşma pratiğini

artırırken, kulaklarına erken yaşta yerleşen telaffuzlarla yanlışlarını anında düzeltme imkânına
kavuşurlar.

 Program sayesinde yabancı dile karşı varolan önyargı ve korkulardan arınarak döndükten
sonra derslere karşı daha ilgili ve özverili bir yaklaşımda bulunurlar.

 Kendi kültür ve değerlerini yurtdışında tanıtırken aynı zamanda farklı ülke ve toplumların
yaşam kültürlerini yakından tanıma fırsatına erişirler.

 Gerçek ingilizce seviyesini test ederek program sonunda bulunduğu ingilizce dil seviyesinin
sertifikasına sahip olurlar. <

Genel Bilgiler
Yurt Konaklama

Dil Eğitimi ve Dersler






Ders Sayısı: Haftada 20 saat
Ders Süresi: 45 dakika
Sınıf Mevcudu: 12 kişi
Farklı seviye sınıflar
Ferah ortam, modern derslikler

Programın ilk dersinde yapılan Seviye
Tespit Sınavının sonucuna göre, öğrenciler sınıflara tamamen karma şekilde, İngilizce’deki beceri seviyelerine göre dağıtılır. Günlük rutinde öğlene kadar
sınıfta 3 saat ders verilir, öğleden sonraki gezi ve aktivitelerle öğrendiklerinin pekiştirilmesi, algılarının açılması, konuşmadaki çekingenliklerinin aşılması sağlanır. <

Aktiviteler

Yaz Okulu aktivitelerinin önemli bölümü, hem sağlıklı gelişime olan katkısı, hem de farklı kültürlerden öğrencileri buluşturabilen evrensel bir dil oluşundan dolayı, sportif faaliyetlerden
oluşur. Eğlenceyi de ön planda tutarak düzenlenen bu faaliyetler uzman öğretmenler eşliğinde, okulun açık ve kapalı spor tesislerinde gerçekleştirilir.
Diğer aktiviteler ise gündüz aktiviteleri ya da akşam eğlenceleri şeklinde düzenlenen yarışma,
defile, münazara, şov ya da partilerdir. Günün yorgunluğunu atmanın ve farklı kültürler ile kaynaşmanın en güzel yolu olan bu eğlenceli aktiviteler sayesinde öğrenciler yeni arkadaşlıklar
kurarken İngilizcelerini sınayıp geliştirme fırsatını da bulmuş olurlar. <
Bireysel Sporlar: n Yüzme n Tenis
n Trekking n Dağ Bisikleti n vb
Takım Sporları:

n

Futbol

n

n

Basketbol

Kano
n

n

At Biniciliği

Voleybol

Gündüz Aktiviteleri: n El işi n Münazaralar
Şovları n Proje Geliştirme n Doğa Yürüyüşleri

n
n

n

n

Hentbol

Okçuluk
n

n

Masa Tenisi

Havuz Voleybolu

n

n

n

Dans Partisi

n

Bowling

n

Badminton

vb

Tiyatro - Drama n Yetenek Yarışması
Hazine Avcılığı n vb

Akşam Eğlenceleri: n Karaoke n Şarkı Yarışması n Canlı Müzik
Balosu n Ülke Tanıma Gecesi n Film Gecesi n vb
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Tek ve Çift Kişilik, Paylaşımlı Banyolu Odalar
Ortak Oturma Odası / Öğrenci Salonu
Her katta Paylaşımlı Mutfak
Sportif vb Faaliyet Alanları
Yemekhane (Üç öğün yurt içi beslenme imkânı; gezilerde paket yemek; domuz eti konusunda hassasiyet)
 Wi-Fi (Genellikle ücretsiz)
 Çamaşırhane (Ücretli)
 7/24 Sıcak Su
 7/24 Güvenlik







n

Bilgi Yarışması

Pop Müzik Eğlencesi

n

n

Taklit

Kıyafet

Beslenme:
Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri farklı damak
tadlarını dikkate alarak açık büfe şeklinde düzenlenmiş, kimi okullarda kafeterya seçeneği de hizmete sunulmuştur. Ana yemekler, çorba, salata,
meyve ve içecekler genellikle ayrı standlarda sunulur. Domuz etli yemekler konusunda hassasiyetli bilgilendirme yapılır. Tam gün geziye gidilecek
olan günlerde öğrenciler yanlarında götürecekleri
yemek paketlerini yine kendi tercihlerine göre düzenlerler. <

Genelde, grupça yapılan Yaz Okulu organizasyonlarında öğrenciler tek ya da çift
kişilik odalarda, kampüs içi veya dışında
bulunan yurtlarda konaklarlar. Kızlar ve
erkeklerin ayrı kaldıkları bu yurtlar tam
güvenlikli ve sürekli şekilde bakılan komplekslerdir. <

Aile Yanı Konaklama:
Her ülkeden aileler çocuklarını deniz aşırı
ülkelerde gerçekleştirilen bu organizasyonlara emanet ettiklerinden, merkezler
öğrencilerin güvenliklerini sağlama yolunda son derece titiz bir sistem geliştirmişlerdir. Yurtlar 24 saat rehber öğretmen
ve güvenlik görevlilerinin denetimi altındadır, aileler ise yanlarında konaklayacak
olan öğrencileri gözetirler. Titizlikle seçilmiş olan bu aileler, güvenli, kötü huyu
olmayan, çocuklar ve gençlere yakın ilgi
gösteren, anlayışlı, sorumlu, hoşgörülü
kişlerdir. Misafir ettikleri öğrenciler hakkında her gün bölge koordinatörüne rapor
veren bu aileler tüm dünya ülke çocuklarını misafir etmiş ve halen de etmekte olan
tecrübeli kimselerdir. <

Süreç

Pakete Dahil Hizmetler




Sağlık sigortası, diş rahatsızlıklarını ve kronik hastalıkları kapsamaz.
Uçak Biletleri

Programa Dahil Olmayanlar:




Pasaport (Öğrenciler harçsız pasaporttan muaftır.)
Muvaffakatname (Noter onaylı yetki belgesidir; anne ve baba birlikte vermelidir.)

Not: Paket içeriği Grup Lideri öğretmen veya kurum ile görüşmede değiştirilebilir.
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1

.................................................

Program Türü: Close Group
.................................................

Yaş Aralığı: 9 - 17

.................................................

Program Tarihleri: 1 - 10 Nisan 2020
.................................................

Kurs Süresi: 10 gün
.................................................

Konaklama: Yurt
.................................................

Haftalık Ders Saati: 15
.................................................

Sınıf Mevcudu 15
.................................................

Study Travel Spring Program:

Londra’nın kuzeybatısında
bulunan Maidenhead
bölgesindeki Berkshire
College, merkeze 53 km
uzaklıkta. Konum itibariyle
Oxford, Windsor ve
Reading merkezlerine
ulaşımı oldukça kolay.
Tarihi bir değer olan
kampüste bazı derslikler ile
konaklama aynı blok
içerisinde. Baharın en güzel
mevsiminde Londra, harika
bir eğitim ve gezi
programıyla sizleri
bekliyor.

Ardmore Berkshire College

Konaklama:
Kampüs içi Yurt Konaklama
Tek kişilik özel banyolu odalar
Çift kişilik özel banyolu odalar
..............................................................

Geziler:

v Londra (Westminster’da yürüyüş,
Cambridge
Oxford
Reading

n

Londra
Brighton

Londra - 53 km
Heathrow - 89 km

Oxford- 29 km
Gatwick - 90 km

Thames tekne gezisi, London Eye,
Madame Tussaud’s)
v Cambridge (King’s College)
v Brighton (Pavilion)
v Oxford
..............................................................

Ankara - Londra direkt uçuş!
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.................................................

Program Türü: International
.................................................

Yaş Aralığı: 9 - 17

.................................................

Program Tarihleri: 4- 10 Nisan 2020
.................................................

Kurs Süresi: 7 gün
.................................................

Konaklama: Yurt
.................................................

Haftalık Ders Saati: 15
.................................................

Sınıf Mevcudu 15
.................................................

International Class:

Edward Alleyn tarafından 1619
yılında kurulmuş tarihi kampüs
filmlere konu olmuş yemyeşil
bir alan içerisindedir. Londra’ya
sadece 12 dk mesafedeki bu
mükemmel kampüste Nisan
döneminde uluslararası
sınıflarda karma ders
işlenmektedir. STN tarafından
sunulan ücretsiz günlük metro
kartları ile istenilen her noktaya
program planlaması
yapılmaktadır. Program 7 gün
veya 10 gün olarak
uygulanabilmektedir. Yaz
döneminde de merkez açık olup
9 Temmuz - 5 Ağustos arasında
öğrenci kabul etmektedir.

Dulwich College London

Konaklama:
Kampüs içi Yurt Konaklama
Tek kişilik özel banyolu odalar
Çift kişilik özel banyolu odalar
Üç kişilik özel banyolu odalar
..............................................................

Geziler:

v İsteğe bağlı: Cambridge ve/veya
Cambridge
Oxford

Oxford; ve dahası..

Londra
n West
Dulwich

Londra - 12 dk
Cambridge - 80 km
Heathrow - 15 km
Gatwick - 45 km

..............................................................

01-10 Nisan için Ankara - Londra direkt uçuş!
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.................................................

Program Türü: Kapalı Grup
.................................................

Yaş Aralığı: 10 - 17

.................................................

Program Tarihleri: 5- 11 Nisan 2020
.................................................

Kurs Süresi: 8 gün
.................................................

Konaklama: Yurt
.................................................

Kings Education

Konaklama:

200 dönüm arazi üzerine
kurulu Caterham School yatılı
bir lise olup doğanın
içerisinde yemyeşil bir
alana sahiptir.
Londra’ya sadece 30 km
mesafedeki kampüste
program Kings Education gibi
disiplinli ve kaliteli bir
provider tarafından kapalı
grup olarak sunulmaktadır.

Kampüs içi Yurt Konaklama
Tek kişilik özel banyolu odalar
Çift kişilik özel banyolu odalar
..............................................................

Geziler:

v Londra (Thames tekne gezisi,

Haftalık Ders Saati: 15

n

.................................................

Sınıf Mevcudu 15
.................................................

Caterham School

Londra
Canterbury

Londra - 30 km
Heathrow - 64 km

Gatwick - 26 km

Tower of London, Westminster,
Piccadilly Circus, Natural History
Museum)
v Canterbury (Canterbury Cathedral)
v Kent (Hever Castle)
..............................................................
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.................................................

Program Türü: Yaz Okulu
.................................................

Yaş Aralığı: 11 - 17

.................................................

Açılış: 14 Haziran 2020
.................................................

Kapanış: 16 Ağustos 2020
.................................................

Konaklama: Yurt
.................................................

Haftalık Ders Saati: 15
.................................................

Sınıf Mevcudu 15
.................................................

Favorite Summer

Thames nehri manzarasına
sahip University of East
London, Londra’nın en büyük ve
en güzel yaz okulu
merkezlerinden birisidir.
Kapalı ve açık spor salonları,
kafeteryaları, futbol ve
rounders oynamaya uygun
sahaları, aynı bloktaki tek
kişilik özel banyolu odaları
ile dört dörtlük bir merkezdir.
Kampüsün içerisine kadar giren
metro ile şehir merkezine 25 dk
gibi kısa bir yolculukla varmak
mümkündür. 15 gün ve 10
günlük 2 program seçeneğiyle
Haziran ayı itibariyle programın
tadını çıkartabilirsiniz.

UEL Docklands London

Konaklama:
Kampüs içi Yurt Konaklama
Tek kişilik özel banyolu odalar
Ortak mutfak alanı
..............................................................

Geziler:

v Londra (London Eye, Thames Nehir
Cambridge
Oxford
n Londra
Brighton

Londra - 16 km
Cambridge - 80 km
Heathrow - 42 km
Gatwick - 75 km

Turu, Mme Tussaud’s, Natural History
Museum, British Museum)
v Cambridge
v Oxford
v ve/veya Brighton
..............................................................

10 gün için özel program yapılmaktadır.

2019, UEL kampüs önü: Grup liderimiz
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Intensive Academic Program

St Giles

Eastbourne
St Giles Eastbourne

London Highgate
St Giles Highgate

Cambridge
St Giles Eastbourne

.................................................

Program Türü: Yoğun Akademik
.................................................

Yaş Aralığı: 14 - 17

.................................................

Tarihler: 08 Haziran - 28 Ağustos
.................................................

Kurs Süresi: 2+ hafta
.................................................

Konaklama: Aile Yanı
.................................................

Haftalık Ders Saati: 28
.................................................

Sınıf Mevcudu 12
.................................................

Dil eğitimi programlarında en
alt yaş grubu 16 iken, bu
programda 14 yaşından gün
almış adaylar haftada 28 ders
ile yoğunlaştırılmış
akademik programa tabi
olabilirler. Özenle seçilmiş
seçkin ailelerde tek veya
çift kişi kalabilen öğrenciler,
Cambridge, Londra Highgate
veya Eastbourne
şehirlerinden birisini tercih
edebilmektedir.

Konaklama:
Aile Yanı Konaklama
Tek veya çift kişilik odalar
(Öğrenciler, tümü titizlikle seçilmiş
olan anlaşmalı aileler içinden kendi
tercihlerini yapabilir.)
..............................................................

St Giles Cambridge

Geziler (İsteğe bağlı):
Cambridge

Londra
Eastbourne

Londra - Cambridge: 80 km
Londra - Eastbourne: 87 km

v
v
v
v

Londra
Cambridge
Oxford
Brighton

..............................................................
Dicle ve Kayra Londra gezisinde
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.................................................

Program Türü: Yaz Okulu
.................................................

Yaş Aralığı: 9 - 17

.................................................

Açılış: 25 Haziran 2020
.................................................

Kapanış: 12 Ağustos 2020
.................................................

Konaklama: Yurt
.................................................

Haftalık Ders Saati: 20
.................................................

Sınıf Mevcudu 15
.................................................

Summer School

Uxbridge bölgesindeki Brunel
University, Londra’nın
kuzeybatısında yer alır.
Konumu itibariyle Heatrow
havalimanına çok yakın,
karmaşadan uzak, güvenli ve
şehir merkezine ulaşımın
kolaylıkla sağlandığı bir
lokasyondadır. Bir tam gün
kampüs - bir tam gün gezi
şeklindeki program hem gezi
hem de eğitim açısından
idealdir. 10 günlük özel
program ayrıca
sunulmaktadır.

Brunel University London

Konaklama:
Kampüs içi Yurt Konaklama
Tek kişilik özel banyolu odalar
Ortak mutfak alanı
..............................................................

Geziler:

v Londra (Thames Nehir Turu, Tower
Cambridge
n

Londra

Londra - 30 km
Cambridge - 107 km
Heathrow - 9 km
Gatwick - 49 km

Bridge/Tower Hill yürüyüşü, Parlamento Binası, Trafalgar Meydanı, National
Gallery, Oxford Street’te alışveriş,
Buckingham Sarayı, Hyde Park,
St James Park, South Kensington,
Science Museum ve dahası..)
v Cambridge (Kings College)

2019 Brunel grubumuz

7

.................................................

Program Türü: Üniversiteler Turu
.................................................

Yaş Aralığı: 9 - 17

.................................................

Program Tarihleri: 4- 11 Nisan 2020
.................................................

Kurs Süresi: 8 gün
.................................................

Konaklama: Otel
.................................................

Kontenjan: 26 öğrenci
.................................................

Geleceğin Liderleri

Tamamı gezgin bir eğitim ve
gezilerden oluşan bu özel
programımızda İngiltere’nin
en iyi üniversitelerini ve
kabul şartlarını yerinde
tanırken Londra, Oxford,
Coventry ve Leicester gibi
şehirleri ve İngiltere’nin tarihi ve turistik mekanlarını
yakından görme fırsatını
yakalayacaksınız.
.................................................

University Tour Britain

Konaklama:
Wembley International Hotel
Çift kişilik özel banyolu odalar
Üç kişilik özel banyolu odalar
..............................................................

Geziler:

v Londra (London Eye, Madame

Coventry
Oxford

Leicester

n Londra

Tussaud’s, National Gallery, Royal
Observatory, Camden Town, Covent
Garden, Windsor Castle)
v Oxford (Christ Church College)
v Leicester
v Coventry
..............................................................

Gidenler Anlatıyor

 Oya Özmen ŞAHİN

(Grup Lideri - University of East London 2019):

 Cihan ÇATALOĞLU

(Grup Lideri - University of East London 2018):
“Okul olarak bu sene ikinci kez yaz okulu programı düzenliyoruz. Ocak’tan bu yana öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte güzel bir süreç yaşadık. Ankara’dan çıktık, 18 Haziran’da
geldik. İnişimiz, havaalanından çıkıp kampüse gelişimiz dahil, hiçbir sıkıntı yaşamadık.
Danışmanımız Serdar Bey ile İngiltere’deki
yetkililer koordineli bir şekilde çalışmışlar,
bizi hiçbir konuda mağdur etmediler. Buradaki görevliler ve koçlar da bize her konuda yardımcı oldu. Düzenli olarak toplantılar yaptık,
nasıl bir süreç yaşayacağımıza, kampüsün
düzen ve kuralları hakkında biz lider öğretmenleri bilgilendirdiler. Sürekli olarak iletişim halinde olduk. Çocuklar neredeyse bütün
Londra’yı
gördüler.
Örneğin metro olayı.
Burası kozmopolit bir
yapı, her ülkeden insan var. Nasıl yaşanıyor, nasıl inilip nasıl
biniliyor, nerede nasıl
davranılıyor, gezilerin
onlara çok olumlu etkisi oldu.” <

“Çocuklarımız çok mutlular burada. Geleli
on gün oldu. İlk geldiklerinde hepsi ürkekti
ve heyecanlıydılar. Fakat zamanla çok alıştılar buraya. Özgüvenleri gelişti, İngilizce’yi
okul içinde ve gezilerde aktif olarak kullanma şansları oldu. Diğer ülkelerden gelen çocuklarla bilgi alışverişi yaptılar, arkadaşlıklar kurdular. Derslerde çok değişik oyunlar
oynadılar, öğretmenlerini çok sevdiler. İlk
geldiklerinde anahtarlarını odalarında unutuyorlardı, ne yapacaklarını bilmiyorlardı.
Şimdi anahtarlarını unutsalar bile, gidiyorlar, öğretmenlerini buluyorlar, her şeyi kendi
başlarına hallediyorlar. Gerek kişiliklerinde
gerekse dillerinde çok büyük gelişmeler oldu.
Biz bunu çok net olarak gözlemleyebiliyoruz.
Londra’nın tarihi ve kültürel çok güzel yerlerini gördük, alışverişler yaptık, hediyelikler
aldık. Çok mutluyuz. Çocuklarınızı rahatlıkla
gönderebilirsiniz. Dönünce gelişimlerini ve
dillerinin ne kadar ilerlediğini kendi gözlerinizle de görebileceksiniz.” <

 Buket BAYSAL
(Londra 2018):

“İngiltere başlarda benim için çok büyük bir
hayaldi. Bu buraya ikinci gelişim. İlk gelişimden de gerçekten çok memnun kaldım. Geldiğimde İngilizcemin çok yetersiz olduğunu
düşünüyordum, ama konuşarak açılmaya
başladım. Çok sayıda yabancı arkadaş edindim. Bu sene ise geldiğimde konuşmakta hiç
güçlük çekmedim. Sanki ana dilimmiş gibi kelimeler ağzımdan dökülmeye başladı. Kesinlikle hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Dersler
özellikle çok eğlenceli geçiyor. Okuldaki gramer dersleri gibi değil; oyun şeklinde öğretiyorlar. Kesinlikle herkesin gelmesi gereken
bir program.” <
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 Dilara ŞİMŞEK

(Greenwich University 2018):
“Geleli dört gün oldu. Buraya çok çabuk alıştık. İlk günden itibaren herkesle kaynaştık.
Bütün ekip bize çok harika davranıyor burada. Yemekler biraz farklı, ama kültürel farklılıklardan dolayı bu normal. Bizdeki gibi çay
filan yok, ama her şey yine de çok güzel. Burada çok eğleniyoruz. Derslerde de sıkılmıyoruz, değişik aktiviteler yaparak İngilizcemizi
geliştiriyoruz.” <

 Ata Ersay DENİZ

(Brunel University 2018):
“Tokat’tan geliyorum. İlk geldiğimde biraz
üzgün gibiydim; aileden ayrılmıştım filan.
Ama son güne geldiğimde buradan cidden
ayrılmak istemediğimi farkettim. Çünkü bir
sürü arkadaş ediniyorsun, öğretmenler çok
yakınlar filan.. Yemekler pek güzel değil. Aktiviteler, dersler çok güzel. Arkadaşlık ortamı, geziler çok iyi. Sadece ingilizce konuşarak
geçirdiğim bu iki haftanın İngilizceme olduğu
kadar özgüvenime de çok olumlu katkısı olduğunu hissediyorum.” <

 İbrahim Volkan ERSÖZ

(Greenwich University 2018):
“Tesadüfler aracılığıyla geldim, ama iyi ki
gelmişim. Çok güzel günler geçiriyorum. Hem
kültürel anlamda hem dersler anlamında çok
verimli geçen günler bunlar. Hiç gitmediğim
yerlere gitme fırsatını buldum.” <

 Hamza ŞİMŞEK

(Grup Lideri - University of East London 2018):
“Öğrenciler, burada “büyüdüler.” Neredeyse birkaç yaş birden büyüdüler. Kendi ayakları üzerinde durmayı, ihtiyaçlarını kendileri
gidermeyi, karar almayı, yeni arkadaşlıklar
kurmayı öğrendiler. Anneleri babaları yanlarında olmadan alış veriş yaptılar, paralarını tutumlu kullanmayı öğrendiler. Türkiye’de
döndüklerinde arada ne denli büyük bir fark
olduğunu kendilerinin de göreceğini düşünüyorum.” <

 Göktuğ İPEK
(Brighton 2018):

“Brighton her yerden çok sayıda öğrencinin
geldiği, eğitim açısından çokyönlü bir şehir.
Buraya eğer grupla geliyorsanız size tavsiyem, ya Türk arkadaşlarınızla da İngilizce
konuşun, ya da diğer ülkelerden öğrencilerle
sohbet kurun.” <

Gidenler Anlatıyor

 Pelin B.

(Londra 2017):

 Ata ŞENPOLAT

(Kings Oxford 2019):
“7 haftadır Oxford’dayım. Bu oldukça uzun
bir süre. Study Travel Network’e, danışmanım Serdar Üstün’e teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu süreç boyunca bana çok yardımcı oldu. Başlangıçta nasıl bir eğitim görmem
gerektiği yolunda kafam çok karışıktı. Bana
bu programı tanıttı ve sonrasında da tüm kararlarımı almamda bana her zaman rehberlik
etti.” <

“Bu benim ilk katılımım. Önceleri ne hissettiğimi, nasıl bir hazırlık yapmam gerektiğini
tam olarak bilmiyordum. Ama geçirdiğim süreden gerçekten çok büyük keyif aldım. Hem
kültürel açıdan hem de eğitim açısından gerçekten bilgilendiğimi ve kendi olgunluğumun
da arttığını hissettim. Çünkü aslında burada
başımın çaresine hep kendim baktım. Öğretmenler ve görevliler hep yanımdaydı. Ama örneğin bir alış verişe çıktığımızda, ki metroyu
özellikle sık kullandık, hem kendi sorumluluğumu hem de arkadaşlarımın sorumluluğunu
üstleniyor olduğumu farketmenin gelişimimde bana çok büyük katkısı oldu. İngiltere’yi
görmek benim için çok büyük bir fırsattı. Daha
önce hiç gelmemiştim. Yaz okulunun gezi
planı da özellikle kapsamlı. Her güne bir aktivite ve hafta sonlarına da bir şehir
dışı gezisi koymayı
ihmal etmemişler.
Tüm görevli arkadaşların da gerçekten çok yardımı
oldu.” <

 Gökçe GÜLVER
(Brighton 2019):

“6 haftalığına, Study Travel Network ailesiyle beraber Brighton’a geldim. Şahane bir
altı hafta geçirdim. Beklediğimden çok daha
farklıydı. Maksimum verimi aldığıma inanıyorum. STN ailesine çok teşekkür ediyorum ve
herkese bu aileye katılmalarını tavsiye ediyorum.” <

 Sude GÜLTEKİN
(Londra 2019):

“Beş gündür buradayız. Study Travel
Network’e çok teşekkür ederiz, organizasyonla ilgili hiçbir problemimiz olmadı. Embassy Summer ile de öyle. Okulu, dersleri ve
aktiviteleri çok sevdik. Bizim için harika bir
tecrübe.” <
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 Ceyda YILMAZ
(Londra 2019):

“Bugün son günümüz ve içimde dönecek olmanın burukluğu var. Burada her şey öyle
güzeldi ki. Bir problemimiz olduğunda Study
Travel Network ailesi her zaman yanımızda
oldu. Herkese gelmesini öneriyorum. Çok güzel bir deneyimdi.” <

 ...

(Londra 2019):
“Londra’ya Study Travel Network ile geldim
ve bu benim için çok güzel bir tecrübeydi.
Embassy Summer ekibi de çok içten ve yardımcıydı. Dünyanın her yanından arkadaşlar
edindim. Dersler hem çok keyifliydi hem de
büyük yardımı oldu. İngilizceyi en doğru şekilde pratik edebildim ve yeni şeyler öğrenebildim. Umarım sizler de aynı şansa erişebilirsiniz.” <
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