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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

Lise
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 geçerler. 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.

ÜniversiteDestinasyonları

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.

Üniversite Danışmanlığı bölümü, tüm lise öğrencilerine
araştırma yaparken, başvururken ve dünya çapındaki
üniversiteler tarafından kabul edilirken destek olur. 9. Ve 10.
sınıflardaki öğrenciler, üniversitesi danışmanlarıyla küçük
gruplar halinde buluşurlar. Her öğrencinin kendi kişisel,
akademik, sanatsal, liderlik ve atletik niteliklerini belirlemesine
yardımcı olurlar. 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.

Yatılı Hayat
Yatılı Hayat (13-18 yaş, 8-12 Sınıflar)
TASIS İngiltere yatılı öğrenciler, yaşam boyu ilişkiler ve
paylaşılan deneyinler geliştirerek bağımsızlık, sorumluluk,
saygı ve dayanıklılık kazanırlar. Öğrenciler, TASIS yatılı
ekibinin sunduğu ev ortamının tadını çıkarır. Öğrenciler
kendilerini ev deneyimini güvenli, samımı ve şefkatli hale
getirmeye adamış TASIS yatılı ekibi tarafından sağlanan ev
benzeri atmosferin tadını çıkarırlar.

Yaz Programı

Lisede öğrencilerin yarısı kampüste ikamet ediyor. Sekiz yurt
boyunca, çoğu öğrenci ortak banyolu çift kişilik odalarda
yaşar. Tüm yemekler sağlanır ve kampüsteki Sağlık Merkezi,
gerektiğinde hemşirelik bakımının yapılmasını sağlar.

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.

Yatılı öğrencilerimiz nelerden yararlanır:
Seyahat fırsatları-Lise öğrencileri için Ekim Seyahat
Haftası (9-12. Sınıflar) ve okula başlama kaynaşma gezisi
(8. Sınıf) yatılı ücretlerine dahildir.
Kapsamlı hafta sonu etkinlikleri- West End’e ve yerel
tiyatrolara, müzelere, sergilere geziler, Kış Balosu, Eve
Dönüş ve Junior/Senior Balosu gibi danslar, dağ bisikleti
gibi açık hava etkinlikleri, yürüyüş, meydan okuma
kursları ve çok daha fazlası. Öğrenciler yeni etkinlikler
öğrenmeye teşvik edilir.
Kapsamlı bir esenlik programı- öğrencilerin Okul ve
akranlarıyla iletişim kurmaları ve sahip olabilecekleri
sorunları dile getirmeleri için çeşitli yollar sağlar.
Yatılı program, her öğrencinin güvenli ve teşvik edici bir
ortamda gelişmesi için fırsatlar sunar. Akademik
başarının ötesine geçiyoruz ve bireysel ve toplumsal
sorumluluk duygusunu beslerken her öğrencinin
özgüvenini ve liderlik potansiyelini destekliyoruz.

Ana Dersler

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 lise 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.

Akademik Seyahat Programı
Seyahat, TASIS İngiltere eğitiminin ve deneyiminin
ayrılmaz bir parçasıdır.
Her yıl Ekim yarıyıl haftası boyunca, tüm lise öğrencilerine
(9-12. Sınıflar) okul öncülüğünde birçok farklı destinasyona
geziler ile olağanüstü seyahat fırsatları sunuyoruz. Geziler
sınıf düzeyine göre belirlenir ve lise müfredatıyla bağlantılıdır.
Ortaokul (5-8. Sınıflar) öğrencileri, akademik gün boyunca
okul gezilerine ve Ortaokul Seyahat programı aracılığıyla
geceleme okul gezilerine katılırlar.

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

