
 3-18 yaş arası öğrenci sayısı 653  IB Diploma başarı oranı %100
 56 ülkeden öğrenci     AP sınavlarından 3 ve üstü not alma oranı 89%
 15 kişilik sınıflar     Londra’ya 19 mil uzaklıkta
 6:1 öğrenci öğretmen oranı   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.

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.

Lise  (14-18 yaş)

 • 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.
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