Learner’s World International School (LWIS) İstanbul
LWIS İstanbul Milletlerarası Okulu
Genel Bilgiler
✓ Açılış: 7 Eylül 2020
✓ 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 sunmaktadır. Lübnan'daki aileler 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 işlemektedir.
✓ 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 yerleşir.
✓ Okulumuz: Uluslararası özel bir okul olan LWIS İstanbul, anaokulundan başlayıp lise son sınıfa
kadar temel eğitim dili İngilizce olan bir okuldur. Okulumuz Lübnan’daki diğer dört kardeş okul
gibi IB Dünya Okulları (IB World Schools) grubunun bir üyesi olmayı hedeflemektedir. LWIS
İstanbul ilk ders yılı 2020-2021’de Uluslararası Bakalorya Programına aday olmak için
başvuruda bulunacak ve İlkokul Programı (IB PYP) ile başlayan IB Programlarının yürürlüğe
girmesi için akreditasyon işlemlerine başlayacaktır.
✓ 2020-2021 Akademik Yılı: LWIS İstanbul; ilk eğitim-öğretim yılında anaokulundan, 11. sınıfa
kadar, her sınıftan öğrenci kabul edecektir.
✓ Diller: LWIS İstanbul, ana dili İngilizce olmayanlar için İngilizce dil desteği de sağlayacak olan
İngilizce temelli bir okuldur. Okulumuzda ev sahibi ülkenin dili Türkçe de öğretilmektedir. Diğer
diller ise Arapça veya Fransızcadır.
✓ Öğretmen Kadrosu: Eğitim; PYP deneyimli, ana dili İngilizce olmasının yanı sıra pedagojik
formasyonlu lisans veya yüksek lisans diploması olan öğretmenler tarafından verilecektir. Okul,
öğretim ve öğrenimin uluslararası kalite ve standartlarına uygun olmasını sağlamak için
öğretmen ve personelin profesyonel mesleki gelişimini sürekli sağlayacaktır. Öğretmenler PYP
ve IB’ye ait çalıştay ve konferanslara katılım sağlayacaktır.

✓ Sınıf Mevcutları: Anaokulu ve ilkokulda herhangi bir öğrenme alanındaki öğrenci sayısı,
güvenliği ve hijyeni en üst düzeye çıkarmak için 10 ila 15 arasında değişecektir.
✓ Sınıflar ve Teknoloji: Sınıflar, modern yeni mobilyalar ve akıllı tahtalarla donatılacaktır.
Öğrencilerin çevrimiçi programlara, eğitim platformlarına ve sorgulamaya dayalı öğrenmeyi
kolaylaştıran interaktif kitaplara erişmeleri için Android işletim sistemli Windows tabletler ve
dizüstü bilgisayarlar temin edilecektir.
✓ Okul Fiziki Yapısı: Okulumuzda; öğrenci dinlenme alanları, kütüphane, bilgisayar ve robotik
kodlama laboratuvarı, resim odası, fen bilgisi laboratuvarları, kapalı spor salonu, müzik ve
hareket odası, tiyatro, açık spor alanı yer almaktadır. Ayrıca anaokulu öğrencilerine özel
tasarlanmış oyun parkı ve açık etkinlik alanı yer almaktadır.
✓ Ortak ve Ders Dışı Etkinlikler: Okulumuz Microsoft Hayal Akademisi (Microsoft Imagine
Academy), robotik kodlama, resim, müzik, dans ve drama; futbol, basketbol ve voleybolun yanı
sıra atletizm dahil olmak üzere çeşitli okul sonrası aktiviteler sunacaktır. (Aktivite seçimi
öğrenci kaydına bağlıdır.).
✓ Günlük Program ve Okul Ücretleri: Öğrenciler için okul günü, sabah 8.15'te başlayacak ve
14.50'de sona erecektir. Sabah kısa bir teneffüs, öğle de daha uzun bir ara olacaktır.
Öğrencilere bir aperatif (Okul ücretine dahildir.) ve ek ücret karşılığında sıcak bir öğle yemeği
verilecektir. Okul ücretleri okul üniforması, defter ve çalışma kitapları, basılı ve çevrimiçi kitap
ve platformların kullanımını içerir.
Okul, tüm anaokulu ve İlkokul öğrencilerine okulda kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar ve
tablet sağlayacaktır. 6-11. sınıflar için “Kendi Cihazınızı Getirin (BYOD)” politikası
uygulanacaktır. Okul, ebeveynlere gerekli teknik özellikleri sağlayacaktır.
Otobüsle ulaşım ek ücrete tabidir.
Eğitim ücretleri (Aile ve şirket paketleri mevcuttur):
Anaokulu 1, 2 ve 3. Sınıflar için

USD 6,250

1, 2 ve 3. Sınıflar için

USD 6,750

4 ve 5. Sınıflar için

USD 7,000

6. Sınıflar için

USD 7,500

7. Sınıflar için

USD 8,000

8. Sınıflar için

USD 8,500

9. Sınıflar için

USD 9,500

10. Sınıflar için

USD 10,000

11. Sınıflar için

USD 11,000
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✓ Okula Kabul: Anaokuluna kabul akademik yılın Eylül 1’i 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. İlk akademik yıl boyunca öğrenciler bir Öğrenci Konseyi'ne oy verirken öğretmenler ve
veliler bir Veli-Öğretmen Derneği (PTA) kuracaklardır. Bu dernekte Öğrenci Konseyi başkanı,
Veli-Öğretmen Derneği başkanı, okul yönetimi ve yerel, gurbetçi toplumun en seçkin
eğitimcilerinden oluşan bir danışma kurulu kuracaktır. Okul, tüm paydaşların girdilerinin
değerlendiği açık kapı politikasına uyar.

Sizi yaşam boyu öğrenenler topluluğumuza bekliyoruz!
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