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İngiliz Country House Kampimiz, çocuklar için İngilizce 
öğrenmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve daha 
bağımsız ve sorumluluk sahibi olmaları için tasarlanmış, 
özel, korunakli, yüksek kaliteli ve eğitici bir ortam 
sunmaktadır. Bunların hepsini dünyanın dört bir 
yanından gelen, aynı yaş grubundaki çocuklar ile eğlence 
içerisinde gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. 
 
Kampımız ilk defa evden ayrılacak çocuklar ve İngiliz 
kültürünü yaşarken İngilizcelerini geliştirmek isteyen 
çocuklar için ideal bir seçim. 
Kampımız sadece kız çocuklarına özel olmak ile 
birlikte, her dönemde en fazla 40 adet öğrenci ile 
sınırlandırılmaktadır. Kamp kadromuzdaki personelimiz 
1-6 oranında olup mükemmel gözetim ve her çocuğa 
özel dikkat gösterebilmemizi sağlamaktadır.

Eğitici, öğretici, eğlenceli ve özünde 
İngilizce dersleri

8-14 Yaş Grubu

C O U N T R Y  H O U S E
S U M M E R  C A M P
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Kampçılarımızın yoğun bir programa sahip olmakla birlikte 
dinlenmek için de bol bol vakitleri olacaktır! Her gün iki defa 
1.5 saatlik İngilizce dersi ve iki fiziksel aktivite seansının yanı 
sıra sonsuz oyun ve  organizasyonlar ile desteklenmektedir.   
Yorucu okul eğitiminin ardından, onları bunaltmadan 
uygulanacak ingilizceyi sevdirmeye yönelik eğitim   kamp   
ortamında zevkli saatler geçirmelerini sağlayacaktır.

Kamp sürelerinin sonunda çocuklar toplamda 22 saat İngilizce 
dersine ek olarak spor, dans, müzik, gösteri sanatları, aşçılık, 
yüzme, ve el sanatları gibi sayısız etkinlikle sahip olacaktır. 
Akşamları ise çocuklar İngiliz kültürünü eğlenceli bir şekilde 
ögrenmelerini sağlayacak hazine avı, sinema geceleri, 
yetenek gösterileri, kamp ateşleri gibi kamp aktivitelerine 
katılacaklardır. 

Bütün bunlara ek olarak kızlar Londra’ya, İngiltere’nin dünyaca 
ünlü kırsal bölgelerine ve bir gece konaklamalı bir serüvene 
gidecekler! Tipik geziler arasında kaleler, Londra’nın gözde 
mekanları, kırsal kesimlerde piknik ve şehir fuarları yer alır.

PROGRAMIMIZ

“Özünde İngiliz Kampı”
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Pazartesiden Cumartesiye biri sabah biri öğleden sonra olmak 
üzere 1.5 saatlik iki defa İngilizce derslerimiz bulunmaktadır.
Bu derslerin hemen ardından çocuklar, öğrendiklerini 
uygulamaya koyma fırsatına sahip oldukları aktivitelerle 
güne devam ederler. 

İngilizce öğretmenlerimizin tamamı TEFL / TESOL sertifikalı 
olup ve grup liderlerinin hepsinin ana dili İngilizcedir. 

İngilizce derslerimiz pratik, eğlenceli ve çocukların ilgisini 
çekecek şekilde hazirlanmıştır. Çocuklar ilgi duydukları 
konular hakkında tartışarak İngilizce öğrenirler. 

Farklı dilleri konuşan çocuklar ile arkadaşlık kurma arzusuyla 
birlikte, İngilizce konuşulan etkinliklere katılmaya hevesli 
olmanın, çocukların İngilizcelerini geliştirebilmeleri için iki 
temel araç olduğuna inanıyoruz. İngilizce seanslarımızda 
sunduğumuz teknikler çocukların yıl boyunca okulda 
kazandıkları İngilizce bilgisini, kamp sırasında uygulamaya 
koyabilmelerini sağlamaktadır. 

INGİLİZCE
DERSLERI
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Kampçılarımız tam anlamıyla İngiliz kültürünü özünde 
yaşıyacaklardır. İngiltere’nin kalbinde özel bir kır evinde 
konaklayıp, kampcılarımızın İngiliz kırsalının eşsiz ve 
özel geleneklerinin birer parçasi olmaları bizi diger yaz 
okullarindan en farklı kılan özelliğimizdir. 

Country House Kampında resmi gala davranış kuralları, 
topluluk önünde konuşma ve münazara yöntemleri, masa 
düzenleme yarışmaları ve çeşitli oyunlar ile çocukların İngiliz 
kültürünü eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlayan 
eğlenceli ve ilgi çekici aktiviteler yoluyla görgü kurallarını ve 
davranışlarını uygulamaktayız.

İNGİLİZ 

YAŞAM TARZI
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Kampımız, Odiham’ın yakınındaki Hampshire kırsalında 
resmedilmeye değer, ayni zamanda Jane Austen ve Dickens’ın 
da doğum yeri olan tarihi bir köyde bulunmaktadır. Heathrow 
havaalanı ve Londra’dan yaklaşık 1 saat uzaklıktadır. Misafir 
çocuklarımız orijinal ingiliz kır evlerinde konaklandırılacak 
ve her zaman calişanlarımız tarafından eşlik edileceklerdir. 
Her oda da kişisel banyo ve konforlu yatak olup, her gün 
temizlik yapılacaktır. Günde üç öğün ev yapımı yemek 
servisi yapilirken bol miktarda meyve ve sebze bulunmasına 
dikkat edilmektedir. Bütün öğünler aile yemeği tarzında 
servis edilmekte ve kampımızda sınırlı sayıda öğrenci 
bulunmasi sayesinde her öğrencinin yeme alışkanlıklarını 
gözlemleyebilmekteyiz.

Ekibimiz kampçılarzımızın yemek yeme alışkanlıklarını 
takip etmek üzerine eğitimli olup ve öğünlerin orantılı besin 
değerine sahip olmalarından sorumlulardır. Yemeklere ek 
olarak, gelişmekte olan vucutlarına destek olmak amaçlı, 
sağlıklı ve enerji verici yemek ve içecekler de yer almaktadır.

YER,
KONAKLAMA, 
YEMEKLER
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Country House Kampinda her kampçının yeni ve 
düşündürücü etkinliklerle uğraşacağından ve her gün kelime 
hazinesini geliştirdiginden emin oluruz. Biz çocuklarin 
kendilerini geliştirmelerini kesinlikle yapısal aktiviteler ile 
özgür seçimlerin bir kombinasyonu olduğunu inanıyoruz. 
Sınıflarımız tenisten, dövüş sanatlarına, yemek derslerinden 
müziğe kadar uzanmaktadır. Web sitemizde faaliyetlerin tam 
listesini bulabilirsiniz. 

Pazar günleri serbest gün olup, ders işlenmemektedir, 
çocuklar özgürce boş vakitlerini doldurup eğlenceli 
faaliyetlerle dolu bir gün geçirirler!

AKTIVITELERIMIZ

http://countryhousecamp.co.uk/activities-4/
http://countryhousecamp.co.uk/activities-4/
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12-14 yaş grubu kızlarımız daha fazla alan ve bağımsızlığa, 
aynı zamanda yaşla birlikte eklenen bazı ayrıcalıklara sahip 
olacaklardır! Liderlik ve müzakere çalışmalarına katılacak, 
kendi sosyal sorumluluk projelerini başlatacak ve kamp 
sonunda İngiltere’nin en büyük eğlence parklarından birine 
geziye gideceklerdir. Londra gezisi sonunda, grubun geri 
kalanına katılmadan önce biraz daha fazla alışveriş ve kendi 
yaşlarina uygun aktiviteler için zamanları olacaktır. 

Bununla birlikte yaşları daha büyük kızlarımızın 
sorumlulukları da artacak, kamp etkinliklerinden birinin 
organizasyonundan sorumlu olacaklar ve küçükleri evde 
hissettirmemize yardımcı olacaklardır. Bunlara karşılık 
ödül olarak da, yatma saatleri esneklestirilecek ve telefon 
ayrıcalıkları olacaktır. Yani kıdemli kızlar her iki dünyanın en 
iyisini yaşıyor olacaklar! Çocuğunuzun refahı ve mutlulugu 
bizim için büyük önem taşıyor ve on yılı aşkın tecrübeyle 
birlikte, bir kamp lideri olmak için ne gerektigini anlıyoruz.
 

S E N I O R
G I R L S



İşe alim sırasında bütün kadrolu ekibimizi yüzyüze 
görüşmeler sonunda seçer, referansları kontrol edilip aynı 
zamanda sabıka kayıtları sorgunlamaktadır. 

Buna ek olarak, kampçılar gelmeden önce bütün personel 
bir hafta boyunca için ilk yardım / CPR gibi yoğun bir eğitim 
almaktadır. Yüzme aktivitesi sürecinde her zaman eğitimli ve 
sorumlu cankurtaran gözetimi bulunmaktadır. 

ÇALISANLARIMIZ



* 8-14 yaş arası tüm çocuklar, 3. programa katılabilirler. Yaşça 
daha büyük olan kızlar için ise sadece 1. ve 2. programlar 
mevcuttur.

Fiyatlarımıza her şey dahildir. Kamp ücretine dahil olan 
hizmetler; Bütün yemekler ve konaklama, ayni zamanda 
anadili ingilizce olan ögretmenler tarafindan verilen haftada 
toplam 22 saat ingilizce dersi ve tüm kamp içi / dışı aktiviteler. 

Çocuğunuz ek bir ücret karşılığında özel tenis, golf ve binicilik 
derslerine kayıt olabilirler. Ücretsiz havaalanı karşılama / 
bırakma hizmeti sunuyoruz. 

Eğer kampımız ile ilgileniyorsaniz, internet üzerinden kayıt 
olun ve bize bilgilerinizi bırakın sizinle direk iletişime geçeriz. 
Ayrıca, countryhousecamp.com adresine giderek direk okul 
kayıdınızı da yapabilirsiniz. 

Her seviyede İngilizce kabul edilmektedir.

KAMP TARIHI
VE ÜCRETLERI

Dönem Tarih Ücret
Dönem 1 28 Haziran Cuma – 12 Temmuz Cuma £2140

Dönem 2 14 Temmuz Pazar – 28 Temmuz Pazar £2140
Dönem 3* 30 Temmuz Salı  - 08 Ağustos Perşembe £1200

Senior Girls Dönem 1 ve/veya Dönem 2 £2290
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