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LWIS Istanbul لمحة عن مدرسة

الرياضدبـي

بيروت
إسطنبول

تأّسست مدرسة

تعتمد                                     أسلوًبا يجعل من الّطالب محوًرا للعملّية التعليمّية، وتوّفر تعّددّية المناهج الدراسّية، واختالف
جنسّيات الهيئتْين ا�دارّية والتعليمّية وكذلك الطّالب .

( IB PYP )

الّلغة ا�نكليزّية هي الّلغة ا�ساس من رياض ا�طفال وحّتى الصّف الثاني عشر.
في العام 2020 كمدرسة نهارّية دولّية خاّصة. LWIS Istanbul

( IB World Schools )

إلى دعم الطّلاب في تطوير االستطالع الفكرّي واّتخاذ المواقفتهدف
المتعاطفة �حداث فرق في محيطهم المحلّي والعالمّي من خالل توفير بيئة

مواتية، وا�شراك في البرامج المليئة بالتحّديات من خالل هيئتها التعليمّية التي

LWIS Istanbul

تتمثل رؤية
عن خلفّياتهم ا�كاديمّية أو قدراتهم االجتماعّية.

هدفنا هو تحفيز الطّلاب على أن يصبحوا مفّكرين، مستقّلين، قادرين
على حّل المشــكالت، متســائلين، مســؤولين، ذوي مبــادئ، متواصلين

ا. متأّملين وباحثين مؤّهلين تقنًيّ

نهدف أيًضا إلى أن يكون خّريجونا أعضاء واثقين من أنفسهم، متسامحين ومنتجين
في المجتمع.

في تلبية احتياجات جميع المتعلمين بغض النظر LWIS Istanbul

تعمل بشكل تعاونّي من أجل تطوير مهارات وسلوكّيات الطّلاب
ليصبحوا متعّلمين مدى الحياة .

*المثابرة، المرونة الفاعلة، الوضوح، الّتعاطف، االحترام .

الرسالة

الرؤيــة

سعادة كل متعلممقياس نجاحنا

قم بمتابعتنا :

Mobile : +90 549 429 45 53
Phone : +90 212 876 55 13

Sahil, Mustafa Kemal Cd. No:68, 34520 
Beylikdüzü Osb Beylikdüzü, İstanbul, Turkey

Email      : info@lwis-istanbul.com.tr

Website : www.lwis-istanbul.com.tr
                 www.lwisnetwork.org

@lwis.Istanbul /lwis.Istanbul /lwis-Istanbul @lwisIstanbul
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LWIS Istanbul

LWIS Istanbulهي عضو في شبكة "ليرنرز وورلد إنترناشونال سكولز"، كما تطمح المدرسة لتنضّم الى مجموعة                                 
مدارس البكالوريا الدولّية                                                على مثال شقيقاتها ا�ربع في لبنان. ستتقّدم المدرسة بطلب للترّشح      

لبرنامج البكالوريا الدولّية للسنوات االبتدائية                      كمرحلة أولى.

العمل الفردي والتعاوني والموّجه .التعليم القائم على التحقيق . التعلم التفاعلي والمفتوح .


