
 

İRLANDA BİREYSEL YAZ OKULLARI 

ATLAS LANGUAGE SCHOOL DUBLIN  

DUBLIN 

https://atlaslanguageschool.com/atlas-junior-dublin/ 

 

2003 yılından bu yana Dublin merkezde dünyanın her yerinden gelen öğrencilere İngilizce 
eğitimi veren Atlas Language School, yaz aylarında genç öğrencilere yaz kampı imkanı 
sunmaktadır. Öğrencileri titizlikle yaş ve İngilizce seviyelerine göre ayırarak eğitimleri 
planlayan Atlas Junior yaz okulu Dublin havalimanına yaklaşık 30 dakika uzaklıktadır. 
Öğrenciler kaldıkları aile yanından her gün Atlas’ın özel otobüsleri ile alınıp akşam da 
bırakılırlar. 

YAŞ GRUBU: 11 -17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 2 Temmuz – 11Ağustos 2023 

EĞİTİM 

Junior Fluency: 

Haftada 20 ders Genel İngilizce Her gün sosyal / sportif aktiviteler Haftasonu gezileri içerir. 

Junior Fluency IELTS / Cambridge FCE : 

Haftada 20 ders Genel İngilizce Her gün sosyal / sportif aktiviteler Haftasonu gezileri içerir. 

Junior Fluency Plus: 

Haftada 26 ders Genel İngilizce Haftada 3 aktivite, Haftasonu gezileri içerir. 

Fluency Plus with Exam Preparation : 

https://atlaslanguageschool.com/atlas-junior-dublin/


 

PET için B1, FCE için upper intermediate, CAE için advance İngilizce derecesi gereklidir. 
Haftada 26 ders FCE / CAE /PET Sınav Hazırlık Dersler. Haftada 3 aktivite ve haftasonu gezileri 

 

 

 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 

• Haftada 1 tam günlük ve 3 yarım günlük gezi ve aktivite düzenlenmektedir.  
• Gezilere örnek olarak ; Kilkenny, Glendalough, Waterpark, Botanik Bahçesi 

KONAKLAMA 

• Aile Yanı konaklaması seçeneği mevcuttur.  
• Paylaşımlı odalar 
• Ev ve okul arasında Atlas’ın özel servisleri ile transfer 
• Sabah ve akşam yemekleri aile ile evde, öğle yemekleri paket olarak okulda 

yenilmektedir. 
• Ailelerin çoğu şehrin güney kısmında oturmaktadır. 

OKULDA SUNULAN İMKANLAR 

• 30 adet aydınlık ve ferah derslik,  
• Spor salonu, basketbol sahası ve büyük bir konser salonu. 

AİLE YANI KONAKLAMALI PROGRAMIN ÜCRETİ (£) 

Junior Fluency : 

2 hafta: €1700 3 Hafta: €2500 4 Hafta: €3350 Ekstra Hafta: €785 

Junior Fluency / Cambridge FCE : 

2 hafta: €1750 3 Hafta: €2540 4 Hafta: €3380 Ekstra Hafta: €815 

Junior Fluency Plus : 

2 hafta: €1800 3 Hafta: €2650 4 Hafta: €3550 Ekstra Hafta: €840 

Fluency Plus with Exam Preparation : 

2 hafta: €1850 3 Hafta: €2725 4 Hafta: €3,750 Ekstra Hafta: €896 

 

ÜCRETE DAHİL OLANLAR 

• Kayıt ücreti  
• Kurs ücreti  
• Aile Yanı Konaklama 
• Günde 3 öğün yemek  



 

• Aktivite ve geziler 
• 1 akşam etkinliği 
• Her cumartesi tam gün gezi 
• Okula eve ve evden okula özel ulaşım  
• Tüm kurs materyalleri 
• Kurs sonu sertifikası 

 

OKUL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ EK ÜCRETLER 

Havalimanı Transferleri: Tek yön için €95 

FCE/CAE Sınav Ücretleri: €200 

Sağlık Sigortası : Fiyat sorunuz 

Akşam Aktiviteleri: €30 /aktivite başı 

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: €350-500 

Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: €100 -150 / hafta 

Vize başvuru ücreti: €108 

Aylık ortalama sağlık sigortası ücretleri : € 25 -50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMERALD CULTURAL INSTITUTE  

DUBLIN 

https://www.eci.ie/courses/?courseType=junior 

 

Emerald Cultural Institute, çocuklar ve gençler için olan birçok kursunu, Dublin şehir 
merkezinde yer alan ve Dublin’in önde gelen özel yatılı okullarından biri olan Alexandra 
College’da, Dublin’deki St. Raphael’s School’da, Dublin şehir merkezinde yer alan ve Dublin’in 
en prestijli okullarından biri olan Trinity College ve Marino Institute of Education’da 
sunmaktadır. 

YAŞ GRUBU: 11 -17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 

Multi-activity Programme için (11 - 17 yaş) 

Aile Yanı Konaklamalı Seçenekler: (Aile yanında konaklama için asgari yaş 13'tür.)  

2 Temmuz - 30 Temmuz | St. Raphaela’s School 

2 Temmuz - 6 Ağustos | Alexandra College 

Multi-activity Programme için (11 - 17 yaş) Yurt Konaklamalı Seçenekler: 

2 Temmuz - 6 Ağustos | Alexandra College 

25 Haziran - 13 Ağustos | Marino Institute of Education 

Trinity Walton STEM Programı (13 - 14 ve 15 -17 yaş) 

https://www.eci.ie/courses/?courseType=junior


 

16 Temmuz - 30 Temmuz 2023 | Trinity Hall 

Young Adult Programme (16 - 20 yaş) 

2 Temmuz - 6 Ağustos | Alexandra College (Aile Yanı) 

2 Temmuz – 6 Ağustos | Trinity Hall (Yurt) 

Intensive Course – Conversation & Speaking Skills ( 14 - 17 yaş)  

2 Temmuz - 30 Temmuz | St. Raphaela’s School (Aile Yanı) 

25 Haziran - 13 Ağustos | Marino Institute of Education (Yurt) 

 

EĞİTİM 

Multi-activity Programme : Haftada 15 saat İngilizce dersi. Bu program, genel dil kursunu 
küçük öğrencilere uygun müfredat dışı etkinliklerden oluşan eksiksiz bir programla 
birleştirir. 11-17 yaş arası öğrencilere yönelik olan bu kurs, İngilizce öğrenmek ve aynı 
zamanda canlı, ilginç ve interaktif aktiviteler ve spor aktiviteleri ile eğlenmek isteyen 
öğrenciler için idealdir. 

 

Aktivite programı, popüler kültürel cazibe merkezlerine ziyaretler, kültürel veya tarihi ilgi 
çekici yerlere geziler, çeşitli spor ve turnuva seçenekleri ve dans, müzik, drama veya sanat 
ve el sanatları gibi küçük öğrencilere uygun daha birçok eğlenceli aktiviteyi içerir.  Programın 
amacı, öğrencilere hem İngilizce dersleri hem de etkinlik programı aracılığıyla İrlanda 
kültürü ve tarihi hakkında bir anlayış kazandırmaktır. Sınıflar, İrlanda kültürel konularını 
içerir ve öğrencilerin dil gelişimine net bir şekilde odaklanır. 

Trinity Walton STEM Programı : Haftada 10 saat Grup Genel İngilizce dersi ve haftada 10 
saat STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitimi. Minimum Üst Orta Düzey 
(CEFR B2) gereklidir (öğrenciler giriş sınavına tabidir). 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 
sunuyor. 

Trinity Walton Kulübü adını İrlanda'nın ilk Nobel Bilim Ödülü sahibi Ernest Walton'dan 
almıştır (06 Ekim 1903 

– 25 Haziran 1995). Kulüp, 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. Trinity Walton Club, her öğrencinin 
STEM potansiyeline ulaşmasını desteklemeye çalışır! 

13-14 ve 15-17 yaşları arasındaki öğrenciler, Trinity College Dublin'deki Trinity Walton 
Club'da bir STEM kampına katılacak. Bilimsel kelime dağarcıklarını genişletme, problem 



 

çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatına sahip olacaklar. Öğrenciler, 
STEM uzmanlarıyla birlikte takımlar halinde çalışacak ve matematiksel fonksiyonları 
tasarlama; mikro kontrollü projeler oluşturmak; ve Hareket Kanunları ile eğlenmek gibi 
çalışmalar yapacaklar. 

Young Adult Programme : Haftada 20 saat İngilizce dersi. Young Adult Programı, Yoğun dil 
kursunu “Dublin'i Keşfetmek” temalı ilginç bir aktivite programıyla birleştirir. İrlanda'da 
benzer yaş grubundaki diğer uluslararası gençlerle vakit geçirmek isteyen 16-20 yaş arası 
öğrenciler için tasarlanmıştır. 

Bu ders, öğrencilerin dil becerilerini, insan hakları ve sosyal sorumluluk anlayışına dayalı 
olarak yerel, ulusal ve küresel düzeyde çağdaş toplumda aktif vatandaşlar olarak katılmaya 
teşvik eden bir ortamda geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders içeriği Liderlik ve Gelişim, İşyeri 
İngilizcesi ve İrlanda Yaşamı ve Kültürünü içerir. 

Bu programın öğrencilerine, ücretsiz sabahları veya öğleden sonraları boyunca şehri kendi 
hızlarında keşfetme fırsatı verilir. Etkinlik programı, öğrencilerin farklı geçmişlerden ve 
kültürlerden gelen diğer genç dil öğrenicilerle etkileşime girebilecekleri çeşitli rehberli 
kültür turları sunar. 

English Plus Football : Haftada 15 saat İngilizce eğitimi, 10 saat Ensemble Müzik Eğitimi. 
Bu kurs, teknik ve taktik futbol bilgilerini geliştirmek isteyen oyunculara yöneliktir. 
Öğrencilere İngilizcelerini geliştirme ve uluslararası bir ortamda uzman futbol koçluğundan 
yararlanma fırsatı sunulur. Yoğun dil kursubir futbol kursu ile birleştirerek gençlere bir 
programda hem İngilizcelerini hem de futbol becerilerini geliştirme imkanı sunuyor. 

Tam nitelikli ve deneyimli öğretmenler tarafından en güncel ve onaylanmış öğretim 
yöntemleri kullanılarak haftada 15 saat 60 dakikalık dersler sunulur. Profesyonel 
antrenörlerle her öğleden sonra (Pazartesiden Cumaya) denetimli futbol antrenmanı. 

English Plus Music : Haftada 15 saat İngilizce ve Tutti Music Akademisi ile haftada 10 saat 
Topluluk Müzik Eğitimi. Öğrenciler orkestra enstrümanları (örneğin, keman, çello, piyano, 
flüt, obua) çalmalıdır. Asgari bir dil seviyesi gereklidir (Orta B1). Tutti Music ile birlikte 
Emerald, genel İngilizce kursunu müzik eğitimi ve orkestra eğitimi ile birleştiren bir English 
Plus Müzik Programı sunuyor. Bu kurs 11 ila 17 yaş arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır 
ve gençlere iki haftalık bir programda İngilizce ve müzik çalma becerilerini geliştirme fırsatı 
sunar. Müzik eğitimi ve öğretimi profesyonel müzisyenler, şefler ve besteciler tarafından 
verilmektedir. 

Tutti Music, iki hafta boyunca 20 saatlik topluluk müziği eğitimi sağlayacaktır. Bu sınıflar, 
hem İrlandalı hem de uluslararası dil öğrencilerinden oluşan küçük gruplarda profesyonel 
müzik öğretmenleri ile yalnızca İngilizce aracılığıyla verilmektedir. Kursun sonunda 
öğrenciler bir müzik performansı için bir araya gelecekler. 

Tutti Music, genç müzik öğrencilerine, diğer ülkelerden genç oyuncular ve İngilizce konuşan 
diğer öğrencilerle müzik yapmanın keyfini çıkarmaları ve keşfetmeleri için eğlenceli ve rahat 
bir yol sağlamayı amaçlamaktadır. 



 

Tutti Music, dünyanın her yerinden genç müzisyenlere orkestra atölyeleri ve şeflik ve 
performans konusunda ustalık sınıfları sunmaktadır. Profesyonel müzisyenlerden oluşan 
kadrosu, deneyimli eğitmenler ve gençlerle oda Grupları yürütme konusunda uzmanlaşmış 
uluslararası sanatçılardır. Bu kursa katılmak için minimum B1 seviyesi gereklidir. 

English Plus Horse-Riding : Haftada 15 saat İngilizce dersi, Carrickmines Binicilik Merkezi ile 
haftada 

10 saat binicilik dersi. İrlanda, binicilik sporlarında uzun süredir devam eden bir 
geleneğe sahiptir. Program, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirirken aynı 
zamanda bu geleneği yaşamalarına olanak tanır. 

Profesyonel eğitmenler, terbiye, polo-kros, trekking, kros ve yarışmaları içeren 
öğleden sonra binicilik derslerinden sorumludur. 

Bu heyecan verici kurs, 11 ila 17 yaş arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Yoğun 
dil kursunu binicilik becerileri kursu ile birleştirerek gençlere iki haftalık bir 
programda hem İngilizcelerini hem de binicilik becerilerini geliştirme imkanı 
sunuyor. 

Carrickmines Binicilik Merkezi , 20 yılı aşkın bir süredir inşa edilmiş bir aile işletmesi 
binicilik merkezidir ve bugün İrlanda'nın en büyüklerinden biridir. Merkez, Dublin 
Körfezi'ne bakan çok güzel bir ortamda yer almaktadır. Merkez, İrlanda'daki en iyi binicilik 
tesislerinden bazılarına, bir kapalı arena, 80 dönümlük tarım arazisi (trekking ve kros için), 
polo-kros için ideal olan tüm hava koşullarına uygun büyük bir arena ve ışıklandırılmış bir 
açık kum arenası dahil olmak üzere birçok imkana sahiptir. 

Intensive Course – Conversation & Speaking Skills : Haftada 15 saat Genel İngilizce grup 
eğitimi ve haftada 6 saat uzmanlık eğitimi (Konuşma ve Konuşma Becerileri). Asgari bir dil 
seviyesi gereklidir (Orta B1). Bu kurs, hem resmi hem de gayri resmi İngilizcede akıcılıklarını 
geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. 

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört ana beceriye odaklanan genel 
İngilizce sabah dersleri, akademik seçmeli Konuşma ve Konuşma Becerileri ile 
birleştirildi. 

Bu seçmeli ders, öğrencilere tamamen konuşma ve konuşma becerilerine konsantre olma 
fırsatı sunar. Öğleden sonra grup dersleri, öğrencilerin akıcılıklarını geliştirebilecekleri ve 
konuşma özgüvenlerini artırabilecekleri motive edici bir ortam sunar. Göreve dayalı grup 
ve ikili çalışma, öğrencilerin kendilerine meydan okumaları ve iletişim becerilerini daha da 
geliştirmeleri için önemli bir fırsat sağlar. 

Multi-activity programı, öğrencilere öğleden sonra kültürel etkinlikler ve hafta sonu tam 
gün gezileri programında diğer Emerald Junior öğrencilere katılarak konuşma 
İngilizcelerini pratik yapma şansı sunar. 

Intensive Course – Leadership & Innovation : Haftada 15 saat Genel İngilizce grup eğitimi 
Haftada 



 

6 saat uzmanlık eğitimi (Liderlik ve İnovasyon) Bu kurs, sınıfta daha fazla zaman geçirmek 
ve dil becerilerini mükemmelleştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. *Minimum dil 
seviyesi gereklidir (Upper Intermediate B2). Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak 
üzere dört ana beceriye odaklanan yoğun sabah dersleri, Liderlik ve İnovasyon akademik 
seçmeli dersi ile birleştirildi. 

Bu interaktif kurs, öğrencilere liderlik ve yenilikçiliğin dilini tanıtacaktır. Öğretmen 
liderliğindeki tartışmalar yoluyla öğrenciler, etkili liderlerin ve yenilikçilerin temel 
nitelikleri hakkında bir anlayış geliştirir. Onlara geleceğin liderlerini şekillendirmede 
inovasyonun önemine dair temel bilgiler sunuyor. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 
hayatın her alanından liderlerin örnek olaylarını inceler: iş, eğitim, teknoloji, spor ve 
sanat. 

Çeşitli aktivite programı, öğrencilere öğleden sonra kültürel etkinlikler ve hafta sonu tam 
gün gezileri programında diğer Emerald Junior öğrencilere katılarak İngilizce konuşma 
pratiği yapma şansı sunar. 

SOSYAL ve SPORTİF AKTİVİTELER 
 
Program dâhilindeki geziler ve spor aktiviteleri. 
 
KONAKLAMA 
 
Aile yanı ve yurt konaklaması seçeneği mevcuttur. 
 

OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 

Modern sınıflar, çalışma ve oyun salonu, spor sahaları, bahçe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AİLE YANI KONAKLAMALI PROGRAMIN ÜCRETİ (£) 
 

 2 
Hafta 

3 
Hafta 

4 
Hafta 

Ekstr
a 
Hafta
lar 

Multi-Activity Course €1,99
0 

€2,94
0 

€3,83
5 

€985 

Intensive Programme (St. 
Raphaela’s) Conversation & 
Speaking Skills 

€1,99
0 

€2,94
0 

€3,83
5 

€895 

Young Adult Programme €1,99
0 

€2,94
0 

€3,83
5 

€895 

Trinity Walton STEM Programme €2,70
0 

– – – 

 

YURT KONAKLAMALI PROGRAMIN ÜCRETİ (£) 

   

Junior Summer Yurt Seçenekli 
Fiyatlar 

2 
Hafta 

3 
Hafta 

4 
Hafta 

Ekstr
a 
Hafta
lar 

Multi-Activity Course Marino 
Institute 

€2,64
0 

€3,91
5 

€5,14
5 

€1230 

Griffith College Alexandra College €2,48
0 

€3,67
5 

€4,82
5 

€1150 

Intensive Programme €2,64
0 

€3,91
5 

€5,14
5 

€1,230 

Conversation & Speaking
 Skills 

    

Young Adult Programme €2,64
0 

€3,91
5 

€5,14
5 

€1,230 

Trinity Walton STEM Programme €3,43
0 

– – – 

 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR 

Öğrenim Ücreti (ders başına 60 dakika) 

Aile Yanı veya Tam pansiyon ile Yurtta Konaklama 



 

Ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin kullanımı Müfredat dışı etkinlikler programı 
(Pazartesiden Cumaya) Kur Bitirme Sertifikası 

Her hafta Bir Tam 
Gün Gezi Rehberli 
Hoş Geldiniz Kiti 

Okula/Okuldan Ulaşım Maliyetleri (yürüme 
mesafesinde değilse) ve Aktiviteler. 

Futbol ve Rugby Kampları için takım ve malzemeler, Kayıt ve Yönetim Ücretleri 

 

OKUL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ EK ÜCRETLER 

Havalimanı Transferleri : Tek yön için €95 
Sağlık Sigortası : Fiyat sorunuz 
Refakatsiz Öğrenciler için Ek ücret: €30 (Tek yön) 
Banka Transfer Bedeli: €35 
 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: €350-500 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: €100 -150 / hafta 
Vize başvuru ücreti: €108 
Aylık ortalama sağlık sigortası ücretleri: € 25 -50 
 

TWIN SUMMER CENTRES  DUBLIN 
DUBLIN 
https://www.twinsummercentres.com/english-summer-schools/dublin-west 

 

Dublin’in batı bölgesinde Palmerstown’da bulunan King’s 
Hospital College bünyesinde sunduğu yaz okulu 
programları modernize edilmiş sınıflarda eğlenceli 
aktiviteler ile birlikte unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. 

Okulun oldukça büyük bir yeşil alan içerisinde 
bulunmaktadır ve Dublin havaalanı, alışveriş merkezi gibi 
konumlara 10-15 dk gibi kısa bir mesafededir. 

 

YAŞ GURUBU 
10 -16 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER 
2 Temmuz – 30 Temmuz 2023 

EĞİTİM 



 

Standart Program 

Haftada 20 ders Genel İngilizce Her gün sosyal sportif 
aktiviteler Haftada 1 tam gün 1 yarım gün gezi 

SOSYAL ve SPORTİF AKTİVİTELER 
Eğlenceli oyunlar, Kaçış odası, yaratıcı yazım eğitimi, Manchester hazine avı, konuşma 
kulübü, masa oyunları, yetenek yarışması, fotoğraf yarışması film ve karaoke gecesi 

 
KONAKLAMA 
Paylaşımlı yurt odaları 

 
OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 
Modernize edilmiş aydınlık sınıflar, 
yemek salonu, tiyatro salonu, tenis 
kortları, WIFI, Havuz, spor salonu, 
güvenlikli odalar 

PROGRAMIN ÜCRETİ (£) 
 

Standart 20 saat: 

1 Hafta : €995 
2 Hafta : €1,990  
3 Hafta : €2,985  
4 Hafta : €3,980 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR 
Kurs ücreti  
Konaklama 
Günde 3 öğün yemek Aktivite ve geziler 
Tüm kurs materyalleri 
Kurs sonu sertifikası 
 

OKUL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ EK ÜCRETLERO 
Okul Kayıt Ücreti : €80 
Havalimanı Transferleri : Tek yön için €100 
Sağlık Sigortası : Fiyat sorunuz 
 

DİĞER MALİYETLER 
Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti : €350-500 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı : €100 -150 / hafta 
Vize başvuru ücreti : €108 
Aylık ortalama sağlık sigortası ücretleri : € 25 -50 
 


