The American School in England

Amerikan ve Uluslararası • Gündüzlü ve yatılı • Karma
3-18 yaş arası öğrenci sayısı 700		
57 ülkeden öğrenci					
15 kişilik sınıflar					
6:1 öğrenci öğretmen oranı			

IB Diploma başarı oranı %100
AP sınavlarından 3 ve üstü not alma oranı 87%
Londra’ya 19 mil uzaklıkta
Londra Heathrow Havalimanına 20 dakika

Uluslararası Amerikan eğitim kurumu olan, TASIS İngiltere, dünyanın farklı yerlerinden gelen gündüzlü ve yatılı öğrencilere zorlu bir akademik deneyim
sunarak onların tutkuyla öğrenmelerini teşvik eder. Öğrenci odaklı ve onları destekleyici yaklaşımımızla, çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerine
yardımcı oluyoruz. Öğrencilerle mevcudu az sınıflarda bire bir iletişimi olanaklı kılarak ve eğitime olan tutkumuzla öğrencilerimizin öğrenme isteklerini
canlı tutmaktayız. Okulumuz akademik başarının yanında bireyin karakter gelişimini, güçlü değerlere sahip olmasını, iletişim becerilerini ve öz güven
gelişimini de desteklemektedir.
Okulumuzda öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerilerinin ivedi biçimde edinmesini sağlamak için İngilizce Ek Dil (EAL) desteği verilmektedir.
Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen bu program, ana dili İngilizce olmayan kişilerin akademik alanda başarılı olmaları için akıcı ve yeterli
İngilizce dili becerisine sahip olmalarını sağlar.

Lise (14-18 yaş)
Öğrencilerin seçebileceği akademik programlar:
• Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı: Dünyanın birçok ülkesindeki
üniversiteler tarafından kabul gören bu programda öğrencilerden eğitimlerinin son iki yılında
oldukça kapsamlı bir müfredatı takip etmeleri beklenmektedir.
• Advanced Placement (AP) dersleri – American College Board tarafından belirlenen
müfredata uygun dersler verilmektedir. AP sınav sonuçları dünyadaki bir çok üniversite tarafından
kabul edilmektedir.
• Amerikan Kolej Hazırlık müfredatı; - Amerikan üniversitelerine kabul için gereken tüm konuları içeren oldukça kapsamlı bir eğitim programıdır.
Öğrencilerimize üniversite seçme ve başvuru süreçlerinin tüm aşamalarında bire bir destek alabilecekleri danışmanlık hizmeti verilmektedir. TASIS mezunları,
Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve dünya genelindeki en iyi üniversitelere kabul edilmektedirler.

Yatılı Hayat
Lise öğrencilerimizin yarısına yakını yerleşke içindeki yurtlarda kalmaktadır. TASIS yurt ekibi yatılı yurt hayatının güvenli, samimi, sıcak ve sevecen bir ortamda yaşanmasını
görev edinip bunun için çaba sarf etmektedir. Yatılı program öğrencilerinin, hayatları boyunca devam edecek olan arkadaşlıklarının oluşması ve deneyimlerinin
paylaşılması yoluyla ediniyor olacakları/oldukları, saygılı, özgür, ve dirençli bireyler olma süreçlerinde onları teşvik edip destekler. Akademik başarıların da ötesine
geçerek öğrencilerin hem bireysel ve hem de sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunurken aynı zamanda her bir öğrencinin öz-güven edimi ve liderlik
potansiyelini açığa çıkarmasına destek olmaktayız.
Öğrenciler bir arada yaşar, beraber çalışır ve muhtelif hafta sonu etkinliklerine katılırlar ve bunların da yardımıyla ömür boyu sürecek dostluklar kurmaları mümkün olur.
Öğrenciler her biri farklı ana dile sahip arkadaşlarıyla iki veya üç kişilik odaları paylaşırlar. Bu sayede öğrencilerin hem ortak dil olarak İngilizceyi konuşmaları teşvik edilir
hem de dünyanın farklı medeniyetlerine ait çeşitliliklerini paylaşma ve bundan keyif alma imkanı sağlanır. Yerleşke içinde yemek ihtiyacını gidermek için yemekhane ve
sağlık hizmetleri için de sağlık merkezi bulunmaktadır.

Orta Okul (10–14 yas arası)
Çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde öğrenciler rehberliğe ve anlayışa ihtiyaç duyarlar.
Öğrenciler, temel dersler olan İngilizce, Matematik, Fen, Fransızca veya İspanyolca, Tarih veya
Coğrafya derslerinin tamamı ile bunlara ek olarak Teknoloji, Sanat, Müzik, Drama ve Beden
Eğitimi ve diğer seçmeli derslerden alırlar.
Orta okul ev sisteminde öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte dostça müsabakalarda, sosyal sorumluluk ve yardım etkinliklerinde sosyalleşirken, oyun oynar ve
çalışırken liderlik ve paylaşma becerilerinin geliştirmektedirler. Spor programı aktif katılım ve becerilerin geliştirilmesini teşvik edecek biçimde tasarlanmıştır.

İlkokul (3–10 yas arası)
İlkokul müfredatı küçük yaştaki öğrencilerin yaratıcılığını ve doğalarına ait merakı teşvik edecek biçimde
tasarlanmıştır. Edebiyat, Matematik, Fen Bilimleri, Tarih ve Coğrafya gibi temel dersler İspanyolca,
Teknoloji, Sanat, Müzik, Drama ve Beden Eğitimi gibi branş dersleriyle desteklenmektedir. Eğitim ve
okul gezileriyle akademik program desteklenip ve zenginleştirilmektedir. Çocuklar sınıf ortamında
birlikte çalışmayı öğrenirken, okul sonrası aktivitelerde akranları ile sosyalleşirler. Okul tarafından saygılı,
sorumluluk sahibi, dürüst, cömert ve azimli bireyler olmak gibi kurumun temel aldığı erdemleri edinmeye
yönlendirilmektedirler.
YYerleşkemizin ilköğretim kısmında, çocukların kendi yemekhanesi, oyun alanı, iyi donanımlı kütüphanesi, özel bir Fen Bölümü ve STEAM (Bilim, Teknoloji,
Mühendislik, Sanat ve Matematik) keşifleri için tasarlanmış bir MakerSpace sınıfı bulunmaktadır. esi, özel bir Fen Bölümü ve STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat
ve Matematik) keşifleri için tasarlanmış bir MakerSpace sınıfı bulunmaktadır. temáticas).

Müfredat Dışı Etkinlikler
TASIS İngiltere’nin 46 dönümlük yerleşkesinde, rekabetçi ve kişinin kendisini yenileyici spor programları,
farklı sanatsal arayışlar, drama yapımları ve müzik performansları için mükemmel olanaklar sunulmaktadır.
Öğrenciler, müzik, sanat, drama, robotik, yenileyici spor aktiviteleri ile öğrencilerin yönettiği kulüp
faaliyetleri ve organizasyonlara katılmaktadırlar. Londra’ ya makul bir mesafede elverişli bir konumda
bulunan okul, İngiltere ve Avrupa’yı sınıfın bir uzantısı olarak kullanarak her yaştan öğrenciye kültür
gezileri ve seyahat olanakları sağlamaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca liderlik ve sosyal sorumluluk
programlarına katılarak sosyal yardımlaşmanın önemini öğrenirler.

Aileler
Para TASIS England, la educación es una asociación entre el colegio y la familia. Nuestros padres son activos y se involucran en la vida del colegio, desde el voluntariado
para ayudar en la biblioteca de Primaria a cocinar tartas para los estudiantes internos en el día de sus cumpleaños. Las nuevas familias son bienvenidas con cariño y
enseguida hacen amigos al integrarse en la comunidad del colegio. Las asociaciones de padres también apoyan a las familias expatriadas con programas completos de
adaptación, incluyendo una orientación a la vida en el Reino Unido, familias de bienvenida, seminarios informativos y otros eventos sociales.

Yaz Programları
TASIS İngiltere Yaz Programları her yıl 10-17 yaş arası gençleri Thorpe’taki güzel yerleşkesinde
ağırlamaktadır. Heyecan verici üç ve altı haftalık zenginleştirilmiş akademik program, İngilizce
dil kursları, öğrencilerin özel ilgi alanlarını geliştirmelerini, İngilizce becerilerini geliştirmelerini
ve hep hatırlayacakları heyecan verici bir tatile katılmalarını sağlar. Spor aktiviteleri, çevre
gezileri, Londra tiyatro gezileri sayesinde Yaz Programları ‘yatılı yaşamı’ deneyimlemek için
mükemmel fırsatlar sunmaktadır.
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