
 

 
 

Learner’s World International School (LWIS) İstanbul 

LWIS İstanbul Milletlerarası Okulu 

 Genel Bilgiler 

✓ Açılış: Eylül ayının ilk haftası (Tarih anons edilecektir.) 

✓ Sloganımız: Başarıyı öğrenci mutluluğu ile ölçeriz! 

✓ Uluslararası Üyelik ve Mensubiyet: LWIS İstanbul; Lübnan, BAE (Dubai) ve Suudi Arabistan 

(Riyad) ‘da okulları bulunan LWIS ağının bir üyesidir. LWIS ağının okulları eğitime yönelik çeşitli 

uluslararası programlar sunar. Lübnan'daki ebeveynler New England Okullar ve Üniversiteler 

Birliği (New England Association of Schools and Colleges-NEASC) kuruluşu tarafından akredite 

edilen Amerikan lise müfredatı ve Uluslararası Bakalorya Programı (IB Programme) arasından 

seçim yapabilirler. 

Dubai'de Amerikan lise müfredatı akreditasyonu New England Okullar ve Üniversiteler Birliği 

(New England Association of Schools and Colleges-NEASC) kuruluşu tarafından, Riyad'daki 

akreditasyon ise Cognia tarafından verilmiştir. LWIS ağının okullarının çoğu Microsoft okulları 

olup, Microsoft Hayal Akademisi (Microsoft Imagine Academy) müfredatını işler.  

✓ Ağ: LWIS ağı, 800'den fazla personele ve 45'in üzerinde uyruktan 5000 öğrenciye ev sahipliği 

yapmaktadır. Mezunlarımız Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İngiltere, İsviçre, 

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri dâhil olmak üzere 

dünyadaki birçok üniversiteye devam eder. 

✓ Okul: Milletlerarası özel bir okul olan LWIS İstanbul, ana sınıfından başlayıp lise son sınıfa 

kadar, temel eğitim dili İngilizce olan, karma bir okuldur. Okul, Lübnan’daki diğer dört kardeş 

okul gibi IB Dünya Okulları (IB World Schools) grubunun bir üyesi olmayı hedefler. LWIS 

İstanbul, İlk Yıllar Programından (PYP) başlayarak Uluslararası Bakalorya (IB) programlarını 

uygulamak için adaylık ve yetkilendirme başvurusunda bulunacaktır. 

✓ Diller: LWIS İstanbul, ana dili İngilizce olmayanlar için İngilizce dil desteği de sağlayan, temel 

eğitim dili İngilizce olan bir okuldur. Ev sahibi ülkenin dili Türkçe’nin yanı sıra ek dil olarak 

Arapça veya Fransızca verilir. 

✓ Öğretmen Kadrosu: Eğitim; PYP deneyimli, pedagojik formasyonlu, lisans veya yüksek lisans 

diploması olan, ana dili (ya da ana dil seviyesinde) İngilizce olan öğretmenler tarafından verilir. 

Okul, öğretim ve öğrenimin uluslararası kalite ve standartlarına uygun olmasını sağlamak için 

öğretmen ve personelin profesyonel mesleki gelişimini sürekli sağlar. Öğretmenler, PYP ve 

IB’ye ait çalıştay ve konferanslara katılırlar. 
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✓ Sınıflar ve Teknoloji: Yeni mobilyalar ve akıllı tahtalarla donatılmış modern sınıflardır. Okul, 

tüm ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri için okulda kullanılmak üzere Android ve Windows tabletler 

sağlar. 6-12. Sınıflar için "Kendi Cihazınızı Getirin (BYOD)" politikası geçerlidir. Okul, akademik 

yıl başlamadan önce velilere gerekli teknik özellikleri sağlar. 

✓ Sınıf Mevcutları: Ana sınıfı ve ilkokulda herhangi bir öğrenme alanındaki öğrenci sayısı, kaliteli 

eğitimi, güvenliği ve hijyeni en üst düzeye çıkarmak için 15'i geçmez. 

✓ Okul Fiziki Yapısı: Okul, 21. Yüzyıl öğrenim uygulamalarını desteklemeye yönelik, iyi 

tasarlanmış bir ortam sağlar. Öğrenme alanlarımız; öğrenci dinlenme alanları, kütüphane, 

bilgisayar ve robotik laboratuvarı, sanat odası, Lego odası, fen bilgisi laboratuvarı, kapalı spor 

salonu, müzik ve hareket odası, tiyatro, mini yeşil futbol sahası, mini basketbol kortu, açık oyun 

alanı ve organik bahçeden oluşur. 

✓ Ortak ve Ders Dışı Etkinlikler: Okul, öğrencilerin ilgisine göre diller, robotik kodlama, güzel 

sanatlar, müzik, dans, drama, yoganın yanı sıra futbol, basketbol, voleybol ve atletizm de dahil 

olmak üzere çeşitli ders dışı etkinlikler sunar. Programımız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın COVID-19 

ile ilgili düzenlemelerine göre değişiklik gösterebilir. 

✓ Okul Programı: Tüm kademelerdeki öğrenciler için (ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise) okul, 

pazartesiden cumaya kadar sabah 8:30’da başlar. Ana sınıfı öğrencileri için sabah 08:30-09:00 

arasında gelmelerine olanak sağlanır. Öğrencilerimizin güvenliğini denetlemek amacıyla okula 

en erken giriş saati 08:15’tir. Günlük okul programı içerisinde, kısa bir sabah molası ve uzun bir 

öğle yemeği molası vardır. 

Okul günü her kademeye göre farklı zamanlarda son bulur. Çocukların okul servisiyle 

ayrılmaları halinde, diğer kardeşleriyle birlikte okuldan ayrılabilmeleri için okulda kalabilirler. 

Çarşamba günleri, öğretmenlerimiz mesleki gelişim toplantılarına katılır bu nedenle tüm 

kademeler için okul 13:50'de son bulur. 

             Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki çizelgeye göz atınız; 

Günler Kademe Başlangıç Bitiş 

Pazartesi-Salı 

Perşembe-Cuma 

Ana sınıfı  09:00 14:00  

İlkokul  08:30  14:30  

Ortaokul ve Lise 08:30   15:15  

 

Gün Kademe Başlangıç Bitiş 

Çarşamba 

Ana sınıfı 09:00 13:50  

İlkokul  08:30  13:50  

Ortaokul ve Lise 08:30  13:50  

*Milli Bakanlığı’nın COVID-19 ile ilgili kararları doğrultusunda okul programı çevrimiçi (Online) 

ya da harmanlanmış (Hybrid) programına göre düzenlenir. 
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✓ Eğitim ücretleri: Okul ücretlerine bir tam set okul üniforması (Öğrenci okula ilk kez 

katıldığında), sabah atıştırması, defterler ve çalışma kitapları, ciltli ve çevrimiçi kitapların ve 

platformların kullanımı dahildir. Öğle yemeği ve otobüsle ulaşım ek ücrete tabidir. 

 

Eğitim Ücretleri (Aile ve şirket paketleri mevcuttur): 

 

Ana Sınıfı 1-2-3  USD 7,200 

1-2-3. Sınıflar USD 7,800 

4-5. Sınıflar USD 8,000   

6. Sınıf USD 8,600 

7. Sınıf USD 9,200 

8. Sınıf USD 9,800 

9. Sınıf USD 10,800 

10. Sınıf USD 11,600 

11. Sınıf USD 12,600 

12. Sınıf USD 13,800 

 

 

✓ Okula Kabul: Ana sınıfına kabul akademik yılın Eylül 1 itibariyle 3 yaşındaki çocukları kapsar. 

✓ LWIS İstanbul Topluluğu: Okul topluluğu; öğrencileri, velileri, öğretmenleri, personelleri, 

yönetimi, danışmanları, Mütevelli Heyeti'ni (LWIS Network BOT) ve çevresindeki topluluğu 

içerir. Öğrenciler bir Öğrenci Konseyi'ne oy verirken öğretmenler ve veliler bir Okul-Aile 

Birliği’ni oluştururlar. Bu, Mütevelli Heyeti'ne; Öğrenci Konseyi, Okul-Aile Birliği yönetim 

başkanları ile yerel ve yabancı topluluklardan tanınmış eğitimcileri de içerecek bir danışma 

kurulu oluşturmasına olanak tanır. Okul, tüm paydaşların girdilerinin değerlendiği, açık kapı 

politikasına uyar. 

 

Sizi yaşam boyu öğrenenler topluluğumuza bekliyoruz! 

 


