Gündüz (3-18 yaş) ve yatılı (13-18 yaş) öğrenciler
için önde gelen uluslararası okulu
12-15 kişilik ortalama sınıf mevcudu
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate, IB)
Diploma Programı ve İleri Düzey Yerleştirme
(Advanced Placement, AP) kursları
Bireyselleştirilmiş 4 yıllık üniversite danışmanlığı
ile Birleşik Krallık, ABD ve dünya çapında
mükemmel üniversite yerleştirme
Kampüste konuşulan 60 milliyet ve 30 dil
Londra’nın merkezine 35 dakika
Heathrow Havaalanı’na 20 dakika

TASIS İngiltere’de 1976 yılında kurulan Amerikan Okulu,
Londra bölgesinde bulunan önde gelen bağımsız, karma
eğitim veren bir günüz ve yatılı okuldur. TASIS İngiltere,
öğrencilere, geleceğe giden kendi yollarını keşfederken
uluslararası fikirli ve liderliğe hizmet etmeye kararlı, yaşam
boyu öğrenenler olmaları için ilham verir.

tasisengland.org/discover

İlkokul (3-19 yaş, Early Years – 4. Sınıf)
İlkokul müfredatı, genç öğrencilerin yaratıcılığını ve doğal
merakını teşvik etmek için tasarlanmıştır. Temel dersler
İspanyolca, Teknoloji, Sanat, Müzik, Drama ve Beden Eğitimi
gibi uzmanlık dersleriyle desteklenir. Eğitim gezileri ve okul
gezileri, akademik program aracılığıyla öğrenme keyfini
tamamlar ve artırır.

Ortaokul (10-15 yaş, 5-8. Sınıflar)
Bu geçiş yıllarında öğrenciler, çocukluktan genç yetişkinliğe
değişirken ve büyürken rehberlik ve anlayışa ihtiyaç duyarlar.
Öğrenciler, Teknoloji, Sanat, Müzik, Drama ve Beden Eğitimi
gibi ek derslerle birlikte tam bir program izlerler. Ortaokul ev
sistemi, öğrencilere arkadaşça yarışmalarda, hayır amaçlı
bağış toplama ve topluluk etkinliklerde akranlarıyla çalışırken,
oynarken ve sosyalleşirken liderlik ve işbirliği becerileri
geliştirmeleri için birçok fırsat sunar. Spor programı, katılımı
ve beceri gelişimini teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Lise (14-18 yaş, 9-12. Sınıflar)
Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması veya Amerikan Lise
Diploması ile sonuçlanan akademik yol seçenekleri ile lise
öğrencilerimiz çok çeşitli üniversite hazırlık Üstün Başarı
dersleri veya İleri Düzey Yerleştirme (AP) kursları arasından
seçim yapabilirler. Öğrenme, akademik seyahatler ve okul
gezileri yoluyla sınıfın ötesine geçer. Öğrenciler, çeşitli ve
dinamik görsel ve sahne sanatları departmanımıza, takım
sporları veya fitness seçeneklerimize, toplum hizmeti
fırsatlarına ve liderlik, işbirliği ve takım çalışması gibi değerli
yaşam becerilerini geliştiren çok çeşitli kulüpler ve diğer
müfredat etkinliklerine katılmaya teşvik edilir.

Akademık Seyahat Programı
Seyahat, TASIS İngiltere eğitiminin ve deneyiminin bir
parçasıdır.

Üniversite Destinasyonları
Üniversite Danışmanlığı bölümü, tüm lise öğrencilerine
araştırma yaparken, başvururken ve dünya çapındaki
üniversiteler tarafından kabul edilirken destek olur. 9. Ve 10.
sınıflardaki öğrenciler, öğrenciler, üniversitesi
danışmanlarıyla küçük gruplar halinde buluşurlar. Her
öğrencinin kendi kişisel, akademik, sanatsal, liderlik ve atletik
niteliklerini belirlemesine yardımcı olur. Bireysel destek 11.
sınıfta başlar ve üniversiteye kabul edilene kadar devam
eder. Buna ek olarak, dünyanın dört bir yanından kariyer
konuşmacıları ve üniversite temsilcileri her yıl kampüsü
ziyaret ederek öğrencilerimize onları bekleyen mesleki ve
eğitim fırsatları hakkında fikir verir. Ortalama olarak,
mezunlarımızın yaklaşık %40 ABD’de, %40 İngiltere’de, %20
dünyadaki diğer ülkelerde üniversiteye gidiyor.

Aktivite
Stüdyo Sanatları, Tiyatro, Dans Müzik, Fotoğraf ve Filmi
içeren kapsamlı bir Sanat programı sunmaktan gurur
duyuyoruz. İlkokul ve Orta Okullardaki öğrenciler, yıl boyunca
uzman öğretmenlerle Sanat dersleri alırlar. TASIS İngiltere
diploması gereksinimleri, Sanatta en az bir kredinin
tamamlanmasını içerir ve ilse öğrencileri çeşitli kurslar
arasında seçim yapabilir. TASIS, güzel ve modern
tesislerimizde eğitim öğretim yılı boyunca birçok müzik resital
ve konserine, tiyatro prodüksiyonlarına, resim ve fotoğraf
sergilerine ve dans gösterilerine ev sahipliği yapmaktadır.

Her yıl Ekim yarıyıl haftası boyunca, tüm lise öğrencilerine (912. Sınıflar) okul tarafından birçok farklı destinasyona geziler
ile olağanüstü seyahat fırsatları sunuyoruz. Geziler sınıf
düzeyine göre belirlenir ve lise müfredatıyla bağlantılıdır.
Öğrencilerimize her gezide geleneksel gezi ve uygulamalı,
aktiviteye dayalı deneyimler arasında sağlıklı bir denge
sunuyoruz.

Yaz Programı

Ortaokul (5-8. Sınıflar) öğrencileri, Ortaokul Seyahat
programı aracılığıyla akademik gün okul gezilerine ve gecelik
okul gezilerine katılırlar.

TASIS Ebeveyn Topluluğu

TASIS İngiltere, eğitimi okul ve aile arasındaki bir ortaklık
olarak görmektedir. Günlük öğrenci ailelerimizin çoğu,
hayatlarının birkaç yılını Londra’da yaşamak ve çalışmak için
dünyanın her yerinden gelen expatler.
Aktif ve hevesli TASIS ebeveyn topluluğumuz, öğrencilere ve
ailelerine destek sunar. Yeni aileler sıcak bir şekilde karşılanır
ve okul topluluğuyla bütünleşirken hızla arkadaş olurlar.
TASIS Veli Derneği (TASIS Parent Association, TPA) ve Veli
Bilgi ve Kaynak Komitesi (Parent's Information and Resource
Committee, PIRC) yıl boyunca sosyal etkinlikler düzenler.
Birleşik Krallık’taki yeni hayatlarına yerleşirken ve uyum
sağlarken yeni ailelere yardım etmek için bilgilendirme
seminerleri veriyoruz.
Okulumuzda temsil edilen 60’tan fazla milliyet ve 30 dil ile
ailelerimizin her biri kendi benzersiz hikayelerini getirir ve
uluslararası topluluğumuzun zengin kültürel çeşitliliğine
katkıda bulunurlar.

TASIS İngiltere Yaz Programı, yalnızca akademik, spor ve
seyahat tekliflerimizin kalitesi ve gücü ile değil, aynı zamanda
kırktan fazla ülkeden gençlerin birlikte yaşamayı öğrendiği ve
ulusal ve kültürel sınırları aştığı özenli ve yapılandırılmış bir
topluluk olarak geniş çapta tanınmaktadır. Her yıl, İngiltere’de
unutulmaz bir yaz yaşamak için Londra yakınlarındaki 46
dönümlük kampüsümüze gelen dünyanın her köşesinden
öğrencileri (11-17 yaş arası) ağırlıyoruz.
Hafta sonları maceranızı seçme zamanıdır. Stonehenge’in
antik gizemlerini deneyimleyin, hız trenine binin, paintball
oynamaya gidin veya Londra’yı keşfedin. Tüm gezilerin ve
etkinliklerin hem eğlenceli hem de güvenli olmasını sağlamak
için gruplara öğretmenler ve danışmanlar eşlik eder.

Ana Dersler
British Council akredite İngilizce
Dil Programı
Mimari ve 3 Boyutlu Tasarım
Moda ve Tekstil Tasarımı
Girişimci A.Ş.
Geometri
IB Matematik İncelemesi
IELTS
Liderlik Akademisi

Lens Aracılığıyla Londra
Topluluk Önünde konuşma ve tartışma
SAT İncelemesi
STEM ve Stem Junior
Take A Bow: Canlı Gösteri Sanatları
Televizyon Prodüksiyonu:Time to Shine
Yazarın Atölyesi
Voager's Quest: Genç Öğrenciler
için Hikaye Anlatımı

Seçmeli Dersler
Dans Edelim
Müzik Prodüksiyonu
Robotiğe Giriş
İllüstratör İçinde Grafik Tasarım

Işıklar, Kamera, Motor: Film Yapımı
The Influencer: Bloglara ve Vloglara Giriş
Yaratıcı Sanat: Büyüyen Sanatçılar
için Macera

