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ENDLESS ABROAD YURTDIŞI EĞİTİM ve DANIŞMANLIK
Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Şirketi 2004 yılında Bursa’da kurulmuş ve kısa süre 

sonra merkezini İstanbul’a taşımıştır. 2006 yılında ise hizmet kalitesini arttırmak ve büyüme ivme-

sini hızlandırmak amacıyla İstanbul ofisinin akabinde Londra ofisini faaliyete geçirmiştir.

Türkiye’nin en prestijli ve güçlü danışmanlık firmalarının başında gelen Endless Abroad, yurtdışın-

da eğitim almak isteyen kişilere istek ve hedeflerine uygun yol haritası çizmekte bu amaçla tüm 

profesyonelliği ile hareket etmektedir. Endless Abroad kuruluşundan bu yana 15.000’den fazla 

kişinin eğitim, kariyer ve dil geliştirme amaçlı yurtdışı hayallerini gerçekleştirmiştir. 2019 yılı iti-

bariyle İstanbul (Mecidiyeköy, Bakırköy, Kadıköy, Beylikdüzü, Fatih,) , Londra, Ankara (Tunalıhilmi, 

Bilkent), Kahramanmaraş, İzmit, Denizli, Antalya, Alanya ve İzmir olmak üzere toplamda 14 şube 

ile faaliyetlerini sürdürmekte olan Endless Abroad, birçok ülke ile çalışmakta ve yurtdışı eğitimi ile 

ilgili faaliyet göstermektedir.

Endless Abroad olarak biz bu programların sorunsuz şekilde ilerlemesi için tüm süreçleri 

öğrenciler  ile planlamakta ve sıkı takip anlayışı ile yürütmekteyiz. Danışmanlık hizmetimizin 

içeriğinde; öğrencinin hedef ve isteklerine uygun ülke&program seçimi, başvuru, kayıt, konak-

lama ve vize işlemleri, ulaşım giderleri, seyahat ve sağlık sigortalarının yapılması ve havaalanı 

transferleri bulunmaktadır. Endless Abroad olarak sadece ilgili ülkenin akreditasyonuna sahip 

yani tescillenmiş okulları ile çalışmaktayız.

•Yurtdışı Dil Eğitimi

•Mesleki İngilizce

•Yurtdışı Lisans Eğitimi

•Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitimi

•Yurtdışı Akademik Lise Değişim Programları

•Sınav Hazırlık Kursları(TOEFL-IELTS-TESDAF-GRE)

•Her Şey Dahil Dil Eğitimi Paket Programları

Yaz Okulu•

Erasmus staj•

Work & Study•

Vize Danışmanlığı•

Özel Dersler•

Yurtdışı Yaz Kampları•

Yurtdışı Sertifika Programları•

ENDLESS ABROAD OLARAK YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

powered by 

444 3 660

info@endlessabroad.com.tr

Merkez Ofis: Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:74/D,

Kat:3 Ofis:10 34394 Torun Center Şişli/İstanbul 
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YURTDIŞINDA LİSE EĞİTİMİNİN
FAYDALARI

YURTDIŞINDA KİMLER EĞİTİM ALABİLİR?

•Dil gelişiminde büyük fark yaratabilirsiniz.

•Yeni kültürleri deneyimleyebilirsiniz.

•Her kültürden yeni arkadaşlıklar kazanabilirsiniz.

•Farklı eğitim sistemlerini deneyimleyebilirsiniz.

•Kişisel gelişim ve özgüvende büyük bir adım

atabilirsiniz.

•Yurtdışından diploma sahibi olabilirsiniz.

•Yurtdışından akademik referans  sağlayabilirsiniz.

•Yıl kaybetmeden denklik alarak  eğitim

alabilirsiniz.

•İlgi alanlarınıza yönelik ders seçebilirsiniz.

•Spor ve sanat ile  ilgili yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

•Farklı şehir ve ülkeleri keşfederek yeni deneyimler ka-

zanabilirsiniz.

•Kendi sınırlarınızı keşfedebilirsiniz.

•Yurtdışında üniversite okumak adına avantaj 

sağlayabilirsiniz. 

•Gittiğiniz ülkenin ana dili dışında farklı dilleri de öğren-

ebilirsiniz.

•14-18 yaş aralığında yurtdışı eğitimine istekli

•Uluslararası akademik referansa sahip olmak 

isteyen

•Dil yeteneklerini geliştirme idealine sahip

•Keşfetmeye istekli ve yeniliklere açık

•Yurtdışında lisans eğitimi almayı ve yaşamayı düşünen  

tüm öğrenciler

ELTIS TESTİ NEDİR?
Lise öğrencileri için İngilizce dil seviyelerini ölçmek, anlama ve okuma becerilerini geliştirmek adı-

na düzenlenen bir seviye belirleme sınavıdır.

Uluslararası alanda geçerliliği olan bir sınavdır bu sayede öğrenciler elde ettikleri sonuçlar ile 

yurtdışındaki liselere eğitim amaçlı başvurabilir ve bazı durumlarda burs olanaklarından faydala-

nabilirler.

Sınava 14-19 yaş grubu öğrenciler katılabilmektedir. Sınav tek seferlik bir sınav olmayıp gelişimi 

gözlemlemek adına birkaç kez tekrarlanabilir niteliktedir.

Elde edilen sınav sonuçlarının geçerlilik süresi iki yıldır.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
16 ile 19 yaşları arasındaki öğrencilerin üniversite öncesi iki yılda aldıkları geniş kapsamlı iki yıllık bir 

lise programıdır.  Öğrencilerin IB Programına katılabilecekleri alanlar: Edebiyat, Dil, Bilim, Sosyal 

Bilimler, Matematik ve Sanattır. 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasın-

daki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak 

zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. IB Diploma Programı öğrencilerin ne öğreneceğinden 

çok öğrenmeyi nasıl öğreneceği ile ilgilenmektedir. 

ADVANCED PLACEMENT
AP Programı Avrupa ve Amerika’nın prestijli okulları tarafından kabul edilen bir programdır.

Bu programda başarılı olan öğrenciler üniversite başvurularında standart başvuru yapan öğren-

cilerin önüne geçerler. 

AP programı öğrencilere zamandan tasarruf etme imkanı sağlar. Öğrenciler AP programında al-

dıkları dersleri üniversite başlangıç düzeyindeki dersler yerine saydırabilirler.

Öğrenciler AP programı kapsamında üniversitede okumak istedikleri bölüme göre birçok ders 

seçebilirler. Bu derslere katılım için okul tarafından öğrencilere bazı ön koşullar sunulabilir. AP 

programında yer alan dersler net bilgi dersleridir. “Nedir?”  sorusunun cevabını arayan öğrenciler 

için AP programları muhteşem bir fırsattır. Her AP kursu bir yıl sürmektedir.
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AMERİKA
KANADA

İN
GİLTERE İRLANDA

AVRUPA 

ÜLKELERİ

LİSE
EĞİTİMİ
ALABİLECEĞİNİZ
BAŞLICA
ÜLKELER

YAŞAM: Amerika hemen hemen her öğrenci-

nin eğitim almak istediği ülkelerin başında 

gelmektedir. 50’den fazla eyaleti ile özellikle 

lise eğitimi almak isteyen öğrencilere sayısız 

seçenek sunmaktadır. Öğrenciler diledikleri 

iklim koşullarında, ilgi alanlarına ve bütçeler-

ine göre eğitim almak için eyalet, şehir hat-

ta bölge bile seçebilmektedirler. Amerika’da 

özellikle uluslararası öğrencilerin tercih ettiği 

bölgelerin başında Kaliforniya, Florida, Massa-

chusetts, New York, Washington D.C, Kansas, 

Maryland, Maine, Las Vegas, Chicago, Indiana 

ve Wisconsin gelmektedir. Bu şehirler özellikle 

sosyal yaşam açısından oldukça fazla spor ve 

sanatsal etkinlik alternatifine sahiptir. Öğren-

ciler ilgi alanları ve yeteneklerine göre çeşitli 

faaliyetlere yönelebilmektedir. Ulaşım birçok 

şehir ve eyalette gelişmiştir fakat iç eyaletlerin 

bazı bölgelerinde toplu taşıma yetersiz

kalabilmektedir. 
AMERİKA’DA YILLIK ORTALAMA EĞİTİM 
MALİYETLERİ
Amerika devlet lisesinde yıllık ortalama 
eğitim maliyeti; Yıllık ortalama eğitim + Aile 

yanı konaklama + Havaalanı transferi + Sağlık 

sigortası 17.000 USD  –  44.000 USD arasında 

değişmektedir.

Amerika özel liselerde ise yıllık ortalama 
eğitim maliyeti; Yıllık Ortalama Eğitim + Ha-

vaalanı Transferi + Sağlık sigortası 35.000 USD  
–  59.000 USD arasında değişmektedir.

AMERİKA’da
LİSE EĞİTİMİ
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DEVLET LİSELERİ
•Amerika Birleşik Devletleri’nde her eyalette 

geçerli olan merkezi bir eğitim sistemi bu-

lunmaktadır. Her eyaletin kendi içinde bağlı

olduğu ve eğitim politikalarını belirleyen yetkili 

bir eğitim kurumu bulunmaktadır.

•Amerika’da uluslararası öğrenciler ne yazık ki 

devlet lisesinde bir yıldan fazla eğitim alama-

maktadır. Fakat ilk yılın ardından özel bir okula 

geçiş yapma imkanına sahiptir.

•Devlet lisesinde eğitim alan öğrenciler için 

aile yanı konaklama zorunludur.

•Amerika’da devlet lisesinde eğitim almak

isteyen öğrenciler ne yazık ki okul seçme hak-

kına sahip değildir ancak eyalet, şehir ve bölge 

seçebilir. 

ÖZEL LİSELER
•Özel lisede eğitim almak isteyen öğrenciler 

aile yanı konaklama seçeneğine ek olarak yurt 

konaklama imkanına da sahiptir.

•Öğrencilerin özel liselerde 1 yıldan fazla eği-

tim alma şansı bulunmaktadır.

•Öğrenci özel liselerde istediği lokasyonu ve 

okulu seçebilmektedir.

•Özel liseler öğrencilerine sportif ve sanatsal 

faaliyetler konusunda çok sayıda seçenek su-

nan oldukça köklü okullardır.

AMERİKA’DA  EĞİTİMİNİN
AVANTAJLARI
•4 yıllık lise eğitiminin tamamını Amerika’da 

okuyan bir öğrenci, üniversite eğitimi için Tür-

kiye’ye dönmek isterse sınavsız üniversiteye 

geçiş hakkına sahiptir.

•Amerika’da birçok lisede AP ve IB eğitim-

leri mevcuttur. Bu eğitimleri alan öğrenciler 

almış oldukları AP ve IB derslerini gidecekleri 

bölüme göre üniversitelerinde saydırarak bu 

kredilerden muaf olma şansına sahip olurlar.

•Amerika’da eğitim görürken teknolojideki en 

son gelişmelere ve yapılan en güncel araştır-

malara tanıklık etme şansına sahip olurlar. 

•Amerika’daki liselerin en önemli özelliklerin-

den biri öğrencilere ders seçimi konusunda 

esneklik sağlamasıdır.

•Yurtdışında üniversite düşünen öğrenciler 

için Amerika’da bir yıl bile eğitim almış olması 

öğrencinin üniversite eğitimi için burs ka-

zanabilmesi açısından oldukça önemlidir.

YAŞAM:Kanada oldukça gelişmiş ve eğitim-

de standardizasyonu yüksek düzeyde sağlamış 

bir ülkedir. İngilizce ve Fransızcayı resmi dil 

olarak kabul eden bu ülkede çift dil öğrenme 

imkanı olduğundan öğrenciler için oldukça 

cazip bir seçenektir. 10 eyalet ve 3 bölgeden 

oluşan Kanada’nın en popüler şehirleri Toron-

to, Vancover, Ottawa ve Montreal’dir.  Öğren-

ciler bu popüler şehirlerin yanı sıra adaptasyon 

süreçlerini kısaltmak, sakin ve daha güvenilir 

bir eğitim süreci geçirmek adına küçük bölge-

leri de tercih edebilmektedir. Eyaletlerde golf, 

buz hokeyi, beyzbol, yüzme, basketbol, voley-

bol, futbol, tenis, kayak  gibi birçok alternatif 

bulunmaktadır. Öğrenciler  bu alternatifler 

arasından yetenek ve ilgi alanlarına göre seçim 

yapma şansına sahiptir. Dünyanın eğitimli kişi 

sayısı en fazla olan ülke olarak da dikkat çeken 

Kanada’da nüfusun yarıdan fazlası üniversite 

mezunudur. Aynı zamanda hoşgörülü ve kibar 

insanlarıyla dikkat çeken Kanada, huzurlu ve 

güvenli bir hayat sürmek isteyenler için ideal 

bir ülkedir.

DEVLET LİSELERİ
•8. sınıfı bitirmiş 14 – 19 yaş arasındaki her 

öğrenci 9. sınıf itibari ile Kanada’da lise eğiti-

mine başlayabilmektedir. 

•Öğrenciler lisede 9. sınıftan itibaren her-

hangi birinde ya da hepsinde eğitim

alabilmektedir.

•Tüm devlet okullarının dil seviyesini geliştirmek 

isteyen öğrencilere yönelik ESL desteği bulun-

maktadır. 

•Öğrenciler bir akademik yılda 8 ya da 9 ders 

alabilirler.

•Okullara başvuru esnasında transcript ve 

motivasyon mektubu okulla paylaşılmaktadır.

•Özellikle 9. ya da 10. sınıfta Kanada’da lise 

eğitimi alan öğrencilerin daha küçük şe-

hirlerde eğitim alması tavsiye edilmektedir. 

200.000 – 500.000 nüfuslu şehirlerde yaşam 

ve sosyal hayat lise öğrencilerinin adapte ol-

ması için daha kolay ve güvenlidir.

ÖZEL LİSELER
•Özel lisede eğitim alan öğrencilerin yurt kon-

aklama imkanı da bulunmaktadır. 

•Öğrenci özel liselerde, istediği lokasyonu ve 

okulu seçebilmektedir.

•Özel liseler öğrencilerine çok sayıda sportif ve 

sanatsal etkinlik imkanı sunan köklü okullardır.

KANADA’da
LİSE EĞİTİMİ
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KANADA’DA LİSE EĞİTİMİNİN 
AVANTAJLARI
•Öğrenciler ilgi alanlarına ve üniversitede eği-

tim almak istedikleri bölüme yönelik dersler 

seçerek hedeflerine yönelebilirler.

•Liseler spor ve sanatla ilgili aktiviteler yönün-

den oldukça zengindir ve okullarda öğrencile-

rin ilgi alanlarına yönelik birçok kulüp bulun-

maktadır.

•Yurtdışında üniversite düşünen öğrenciler 

için lisede 1 yıl dahi Kanada’da eğitim almış ol-

mak burs kazanabilmesi açısından çok önem-

lidir.

•Hem akademik dersler ile hem de İngilizce dil 

desteği alarak Kanada’daki tüm liselerde dilini 

geliştirme imkanı bulabilirsiniz.

•Öğrenciler Kanada’da eğitim alarak aynı za-

manda Kanada vatandaşı olabilmenin de 

kapılarını aralamaktadır.

KANADA’DA YILLIK ORTALAMA 
EĞİTİM MALİYETLERİ
Kanada devlet lisesi yıllık maliyeti 21.000 
CAD ile 35.000 CAD arasında değişiklik gös-

termektedir. Fiyata dahil olanlar; 1 yıllık eğitim 

bedeli, aile yanı konaklama, danışmanlık bede-

li, sigorta ve havaalanı transferidir.

Kanada özel liselerde ise yıllık maliyet; 
25.000 CAD ile 60.000 CAD arasında değişik-

lik göstermektedir. Fiyata dahil olanlar; 1 yıllık 

eğitim bedeli, aile yanı konaklama, danışman-

lık bedeli, sigorta ve havaalanı transferidir.

YAŞAM: İngiltere, Birleşik Krallık’ı oluşturan 

dört bölgeden biri olmakla birlikte İngilizce’nin 

ve heyecan verici nitelikteki bir kültürün anav-

atanıdır. Dünyada birçok konuda büyük bir et-

kiye sahip olan İngiltere; dili, edebiyatı, okulları, 

sanatı, müziği, mimarisiyle ve refah düzeyiyle 

milyonlarca kişinin yaşamak istediği yerlerden 

biridir. Türkiye’ye doğrudan uçuşlarla 4 saat 

mesafede olmasından dolayı eğitim için Türk 

öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde tercih 

edilmektedir. İngiltere’de ulaşım sistemi old-

ukça gelişmiştir. Londra Metrosu dünyanın en 

ünlü üç metrosundan biridir. İngiltere’de eği-

tim denildiğinde öğrencilerin aklına gelen ilk 

tercih Londra olsa da; ekonomik koşullar, nü-

fus yapısı, doğal güzellikler, İngilizce konuşan 

kesimin ve saf İngilizlerin çoğunlukta olması 

gibi nedenler ile diğer şehirler de sıkça ter-

cih edilmektedir. Bu şehirlerin başında; Cam-

bridge, Oxford, Brighton, Bath, Manchester, 

Chelsea, Worthing, Portsmouth ve Liverpool 

gelmektedir.

İNGİLTERE’de
LİSE EĞİTİMİ
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DEVLET LİSELERİ
•İngiltere’de lise sistemi iki ayrı gruba ayrıl-

maktadır. 9. ve 10. sınıf programları GCSE, 11. 

ve 12. sınıf programları ise A Level Programı 

olarak adlandırılmaktadır.

•GCSE (The General Certificate of Secondary 

Education) öğrenciyi seçmeli derslerde daha 

özgür bırakan, hedefledikleri kariyer planına 

uygun seçim yapmalarını sağlayan bir lise pro-

gramıdır.

•Yaş aralığı 14-16 olan öğrenciler GCSE pro-

gramına katılabilmektedir.

•Bir akademik GCSE yılı içinde öğrenciler orta-

lama 12 ders almaktadır. Öğrencilerin zorunlu 

olarak aldıkları dersler Matematik, Fizik, Kimya, 

İngilizce ve Biyolojidir. Bunların dışındaki der-

sler öğrencilerin üniversitede eğitim almayı 

planladıkları bölüme yönelik seçebilecekleri 

derslerden oluşmaktadır.

•9. sınıf GCSE programına başlayacak bir 

öğrenciden istenen başvuru şartları arasında 

IELTS puanının minimum 4,5 olması beklen-

mektedir. 

•A-Level Programı, GCSE sonrası üniversite 

öncesi 2 yıllık bir eğitim sürecidir. 16 -18 yaş 

aralığında 11. sınıfa geçmiş öğrenciler bu eği-

time katılabilmektedir.

•İlk yıl AS 2. yılı ise A2 yılı olarak adlandırılmakta 

olan A Level eğitimi iki yıl sürmektedir. A-Level 

eğitiminin, ilk yılında öğrenciler 4 ders, 2. yılın-

da ise 3 ders almaktadır. 

•Öğrenciler üniversitede eğitim almak iste-

dikleri bölüme göre; A – Level derslerini seçerl-

er. Bunlardan bazıları, Sanat&Tasarım, İşletme, 

Matematik, Mühendislik, Hukuk ve Tıp vb. 

•A-Level mezuniyet notlarına göre öğrenciler 

üniversiteye yerleşmektedir.

•İngiltere’de üniversite yerleştirmesinde öğren-

cilerin hem GCSE sınavlarında ki başarısı hem 

de A-Level programlarındaki başarısı dikkate 

alınmaktadır.

ÖZEL LİSELER
•İngiltere’de birçok yatılı ve yatılı olmayan lise 

mevcuttur. Yatılı okulların birçoğu 1600’lü yıllar-

dan itibaren eğitime devam eden, son derece 

tarihi kampüslerden oluşmaktadır. Kampüsler-

in tarihi olmasının yanı sıra sahip oldukları te-

knolojik donanım üst seviyededir. 

•İngiltere’de yatılı (boarding school) okulların 

yanı sıra, yalnızca aile yani konaklama opsiyonu 

sunan, bir okul binasından oluşan liseler de 

mevcuttur.

•Yatılı okullarda öğrencilerin 3 öğün yemekleri 

okul tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilerin 

yemek yerken sosyalleşebilecekleri ortak ye-

mek alanları mevcuttur.

•Yatılı okullarda sportif ve sosyal faaliyet 

seçenekleri oldukça fazladır. Öğrencilerin yal-

nızca akademik alandaki başarısı değil sosyal 

yaşamdaki başarısı da göz önünde bulunduru-

larak lise müfredatı tasarlanmıştır.

İNGİLTERE’DE LİSE EĞİTİMİNİN
AVANTAJLARI
•İngiltere’den alınan transcript ve mezuniyet belgesi 

dünyanın her yerinde tanınan bir belgedir.

•İngiltere’nin uluslararası öğrenci misafir etme 

konusunda uzmanlaşmış okulları öğrencinin günde-

lik yaşamından eğitim hayatına kadar her anını daha 

kolay geçirmesini sağlar.

•İngiltere’de bir akademik yıl üçer aylık dönemlere 

ayrıldığı için her üç ayda bir tatil imkanı bulunmak-

tadır.

•İngiltere Türkiye’den uçuş mesafesiyle sadece 4 

saat uzaklıktadır. Bu açıdan öğrenciler oldukça avan-

tajlı durumdadırlar.

•Öğrenciler ilgi alanlarına ve üniversitede oku-

mak istedikleri bölüme yönelik dersler seçerek 

hedeflerine yönelebilirler.

•Liseler spor ve sanatla ilgili aktiviteler yönünden 

oldukça zengindir ve öğrencilerin ilgi alanlarına 

yönelik pek çok kulüp bulunmaktadır.

İNGİLTERE’DE YILLIK ORTALAMA
EĞİTİM MALİYETLERİ
İngiltere’de A – Level Programı Yıllık Mali-
yetleri:  15.000 GBP ile 49.000 GBP Arasında 

Değişmektedir. Fiyata: 1 Akademik yıl eğitim, Konak-

lama, 3 öğün yemek ve eğitim materyalleri dahildir.

İngiltere’de GCSE Programı Yıllık Maliyetleri: 
Konaklama, 3 Öğün Yemek, Ders Materyalleri dahil 

15.000 GBP  - 49.000 GBP arasında değişmektedir.
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YAŞAM: İrlanda bozulmamış kırsal alan-

ları ve modern kentleri ile muhteşem bir ada 

ülkesidir. Ülke sağlam temeller üzerine ku-

rulmuş,  yüksek kalitedeki eğitimiyle dünya 

çapında bir üne sahiptir. İrlanda, dünyanın 

her yerinden gelen uluslararası öğrencile-

rin sıcak bir ilgiyle karşılandığı; samimiyeti ve 

sevecenliğiyle ün salmış, güven dolu ve ana-

dili İngilizce olan bir ülkedir. İrlanda’da eğitim 

almak isteyen öğrencilerin ilk tercihi şüphe-

siz Dublin’dir. Avrupa’nın Silikon Vadisi konu-

mundaki şehirde Google, Twitter, Facebook, 

Instagram gibi birçok sosyal medya devinin 

ana ofisleri bulunmaktadır. Bu da Dublin’i son 

derece kozmopolit bir şehir haline getirmiştir. 

Dublin dışında öğrencilerin tercih edebileceği 

diğer şehirler ise Galway, Cork ve Limerick’dir. 

Yaşam maliyetleri bakımından ülkenin en pa-

halı şehri Dublin’dir ki bu haliyle bile öğrencile-

rin zorlanmadan yaşayabilecekleri bir şehirdir, 

onun dışındaki şehirler ise öğrenci yaşamı için 

epey uygundur.  İrlanda’da ulaşım için birçok 

farklı seçenek bulunmaktadır. Otobüs, bisiklet, 

tren, tramvay ve taksi ülkede seyahat amaçlı 

kullanılan yöntemlerdir. En ucuz ulaşım şekli 

ise bisiklet kullanımıdır. Ülkede spor alternati-

fleri olarak körling, futbol, golf ve ulusal spor-

ları olan gaelic futbolu sayabiliriz. 

DEVLET LİSELERİ
•Güçlü eğitim sistemiyle İrlanda lise-

leri bağımsız eğitim bakanlıkları tarafından 

yönetilir ve sıkı bir denetime tabiidir. 

•İrlanda’da lise eğitimleri 3 dönemden oluş-

makta ve her akademik yıl Eylül’de başlayıp 

Haziran’da sona ermektedir. 

•İrlanda lise eğitimine 12 - 18 yaş arasındaki 

öğrencileri kabul etmektedir.

•Öğrencilerin İrlanda’da lise eğitimi alabilm-

eleri için İngilizce konusunda en az C seviye-

sinde olması beklenmektedir. Daha alt sevi-

yede İngilizce seviyesine sahip öğrencilerin 

geçiş yılına kabulü de mümkün olabilmektedir.

•İrlanda’da devlet liselerinde eğitim gören 

uluslararası öğrencilere konaklama imkanı 

olarak da aile yanı konaklama sunulmaktadır.

ÖZEL LİSELER
•İrlanda’da gündüz eğitim veren düz liselerin 

yanı sıra elit gündüz okulları ve elit yatılı okul-

lar da mevcuttur. Bu okullar genellikle şehir 

merkezinde yer alır ve köklü okullardır. 

•İrlanda liseleri sportif ve sanatsal faaliyetler 

açısından oldukça aktif durumdadır ve öğren-

cilere yararlanabilecekleri çok sayıda imkan 

sunmaktadır.

•Akademik müfredatının yanı sıra İrlanda lisel-

eri öğrencilerine özel olarak boş zaman akti-

viteleri ve kişisel gelişim programları da sun-

maktadır.

İRLANDA’DA LİSE EĞİTİMİNİN 
AVANTAJLARI
•Avrupa Birliği üyesi olan İrlanda dünya çapın-

daki eğitim kurumları ve üniversiteleri ile Avru-

pa’nın popüler eğitim merkezlerinden biridir. 

İrlanda, sadece Avrupa değil Kuzey Amerika ve 

Asya dahil olmak üzere öğrenciler tarafından 

tercih edilmektedir.

•İrlanda diğer ülkelere kıyasla öğrencilere 

daha ekonomik maliyetlerde eğitim imkanı 

sunmaktadır. İrlanda halkı oldukça yardım-

sever, yenilikçi, yaratıcı ve sıcakkanlıdır. Türk 

öğrenciler İrlanda halkının yaşamına rahatlıkla 

uyum sağlamaktadır. 

•Öğrenciler İrlanda Liseleri’nde ilgi alanlarına 

ve yeteneklerine uygun dersleri tercih ederek 

hedeflerine yönelebilmektedir.

İRLANDA’DA YILLIK ORTALAMA 
EĞİTİM MALİYETLERİ
İrlanda için yıllık ortalama eğitim maliyetleri 

€15,000- €27,000 arasındadır.

İRLANDA’da
LİSE EĞİTİMİ
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YAŞAM: Yurtdışında eğitim almayı düşünen 

uluslararası öğrenciler sanat, kültür, tarih ve mi-

marinin büyülü kompozisyonuna tanık olmak 

için sıklıkla Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İs-

viçre gibi ülkeleri tercih etmektedirler. Avrupa 

köklü tarihi, gösterişli mimarisi, birbirinden gü-

zel şehirleri ve farklı kültürleri ile ziyaretçilerini 

kendine hayran bırakan niteliktedir. Avrupa’da 

yaşam kuzeyden güneye ve doğudan batıya 

çok farklı etnik yapıları barındırdığı için Avru-

pa kültürü oldukça çeşitlidir. Dünya standar-

tlarında eğitim sunan binlerce lise, üniversite, 

araştırma merkezi ve yüksek eğitim kurumuyla 

Avrupa herkesin eğitim almak isteyeceği yer-

lerden biri konumundadır. Avrupa’da eğitimi 

bu kadar güçlü kılan unsur öğrencileri gerçek 

potansiyellerine ulaştıracak şekilde yaratıcılığa, 

yenilikçiliğe yönlendirmeleri ve desteklem-

eleridir. Dünyada üretilen endüstri ürünler-

inin neredeyse yarısına sahip olan Avrupa’da 

yaşam standardı yüksek, nüfus artışı ise çok 

azdır. Bu sebeple kariyer olanakları açısından 

Avrupa iyi bir seçenektir. Avrupa yaklaşık 50 

ülkeden oluşur ve öğrenciler eğitim için hangi 

ülkeye giderse gitsinler gelişmiş otobüs ve ray 

hattı ile ülkelerarası yolculuklar yapabilirler. 

Avrupa ülkelerindeki başlıca spor aktiviteleri: 

Basketbol, Rugby, Buz hokeyi, Golf, Yüzme, Te-

nis, Yelken, Kayak, Biniciliktir. 

AVRUPA’da
LİSE EĞİTİMİ
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AVRUPA’DA LİSE EĞİTİMİ
•Avrupa’da öğrencilerin lise eğitimi alabilece-

kleri başlıca ülkeler İtalya, Fransa, İspanya, İs-

viçre ve Almanya’dır.

•8 sınıfı bitirmiş, 14 – 19 yaş arasındaki her 

öğrenci 9. sınıf itibarıyla Avrupa’da lise eğiti-

mine başlayabilmektedir. 

•Öğrenciler gittikleri ülkenin anadilinde eğitim 

almaktadır

•İspanya’da lisenin ilk iki yılı E.S.O; ikinci yılı ise 

Bachillerato olarak adlandırılır. İspanya’da lise 

eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler 

eğitimlerine genel olarak E.S.O yılından başla-

maktadır ve minimum 1 yıl İspanyolca eğitimi 

almaktadır. Öğrenciler lisenin 2. yılında eğitim-

lerine sözel, teknik ya da yabancı dil bölüm-

lerinden birini seçerek devam etmektedir. 

•İsviçre’de ise okulların hemen hemen hepsi 

yatılı okuldur ve öğrenciler ilkokul düzeyin-

den itibaren yatılı okula devam etmektedir. İs-

viçre’deki liseler genel olarak IB, AP ve IGCSE 

programlarına sahiptir ve öğrenciler bu pro-

gramları başarıyla bitirdikleri takdirde diploma 

almaya hak kazanırlar.

•İsviçre’de özel okulların çoğu Amerikan eğitim 

sistemi ile eğitim vermektedir. Bu sebepten 

çoğu lisenin eğitim dili İngilizcedir. 

•İtalya’da 14-19 yaş aralığındaki öğrenciler lise 

eğitimi alabilmektedir. Klasik Lise (Liceo Clas-

sico), Fen Lisesi (Liceo Scientifico), Güzel San-

atlar Lisesi (Liceo Artistico) bu alanlara örnek 

verilebilir. 

•Uluslararası öğrenciler İtalyan Liseleri’nde bir 

yıldan fazla eğitim alamamaktadır. 

•Fransa’da lise eğitimi Lycée Classique ve Ly-

cée Technique olmak üzere 2 farklı standartta 

yapılmaktadır. Öğrenciler Fransa’da lise eğiti-

mi almak isterlerse 1 akademik dönem veya 1 

akademik yıl süreyle devlet liselerinde eğitim 

alabilmektedirler. Özel okulları tercih eden 

öğrenciler 2 yıl ve üzeri süre için özel lisele-

rde eğitim alabilir. Almanya’ da lise eğitimi 4 

yıl, bazı eyaletlerde ise 5 yıldır. Almanya’da 

ortaokul ve lise eğitimi için 3 ayrı okul vardır. 

Bunlar; Hauptschule, Realschule, Gymna-

sium’dur. Gymnasium: Akademik olarak en 

başarılı öğrencilerin devam edebildiği bir okul 

türüdür. Almanya’da lise değişim öğrencileri 

devlet okullarında en fazla 1 yıl süreyle misa-

fir öğrenci statüsünde eğitim alabilmektedir. 

Diploma programları (Abitur) 2 senelik pro-

gramlar olduğundan dolayı Türk öğrencilerin 

Almanya’da diploma alma imkanları maalesef 

yoktur. Uluslararası öğrenciler Almanya’da 

lise eğitimine devlet okullarında sadece 1 yıl 

değişim öğrencisi olarak, özel okullarda ise 

eğitim almak istedikleri süre kadar lise eğitim-

lerine devam edebilirler.

ÜLKELER’İN EĞİTİM SÜRELERİ
•İTALYA 5 yıl  •İSPANYA 4 yıl

•FRANSA 3 yıl  •ALMANYA 4 / 5 yıl

•İSVİÇRE  3 / 4 yıl
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AVRUPA’DA LİSE EĞİTİMİNİN 
AVANTAJLARI
•Avrupa’da alınan lise Mezuniyet belgesi 

dünyanın her yerinde geçerliliği olan bir bel-

gedir.

•Avrupa’da lise eğitimi aldıktan sonra Tür-

kiye’ye dönmek isteyen öğrenciler ülkeye 

döndüklerinde sene kaybı yaşamadan eğitim-

lerine devam edebilir hatta bazı derslerden 

muaf olabilirler.  

•Avrupa’da lise eğitimi alan öğrenciler normal 

müfredatın yanı sıra IB (International Baccal-

ureate) ve AP (Advance Placement) dersleri 

alabilmektedir.

•Avrupa’da lise eğitimi alan öğrenciler dersler-

ini istek ve ilgi alanlarına göre seçerek hede-

flerini gerçekleştirebilmektedir.

•Avrupa’da liseler sportif ve sanatsal faali-

yetler açısından oldukça zengindir ve okullar-

da öğrencilerin yönelebilecekleri birçok kulüp 

bulunmaktadır. 

AVRUPA’DA YILLIK ORTALAMA 
EĞİTİM MALİYETLERİ
Avrupa için yıllık ortalama eğitim maliyetleri 

8500 Euro’dan başlamaktadır.

İsviçre için ise yıllık ortalama eğitim maliyetleri 

40.000-90.000 İsviçre Frangı arasında 

değişmektedir.

•Avrupa ülkeleri için eğitim maliyetlerinde 

değişiklikler olabilmektedir.

EDUCATIUS GROUP     
2003 yılında kurulan Educatius Group, küresel bir eğitim şirketidir. İlk olarak Amerika’daki özel 

okullara öğrenci yerleştirme amacıyla kurulan kurum bugün dünya genelinde birçok ülkede lise 

ve değişim programları sunmaktadır. 2007 yılında bir ilki gerçekleştiren Educatius Group, Ameri-

ka’da F-1 vize tipiyle seçkin devlet liselerine öğrenci yerleştirmeye başladı. “Select Program” olarak 

adlandırılan bu eğitim tipinde öğrenci belirli koşullara ve isteklerine göre programına yerleştirilir.

Uluslararası eğitimin tecrübeli ve güvenilir liderlerinden olan Educatius Group geçen yıl en az 60 

farklı ülkeden gelen 6 binden fazla öğrenciyi lise eğitim programlarına yerleştirmiştir.

Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik okulları bularak, en esnek en verimli eğitimi onlara sun-

mayı amaçlayan Educatius Group aile yanı konaklamada da öğrencilere en güvenilir en rahat 

seçenekleri sunmaktadır.

Bugün Educatius Group 17 ülke 28 şehirde 30’dan fazla ofise sahiptir. Amerika, İngiltere, İrlanda, 

Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Norveç, Danimar-

ka, Finlandiya, Arjantin, Şili ve Japonya’da lise eğitim programları sunmaktadır. 

500’den fazla uluslararası kuruluş ile öğrencilerin desteklenmesi konusunda işbirliği yapmaktadır. 

Educatius Group dünya genelinde 2000’in üzerinde okul ile partnerlik sağlamaktadır. Günümüzde 

Educatius Group’un hakim olduğu oranda lise eğitim programına ve tecrübesine sahip herhangi 

bir kuruluş yoktur.
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EDUCATIUS GROUP AMERİKA ÖZEL 
YATILI OKULLAR
Maur Hill - Mount Academy: Amerika’nın 

Kansas eyaletinde yer alan okul karma eğitim 

veren yatılı bir okuldur. ESL desteğine ek olarak 

daha kapsamlı bir İngilizce eğitimi için Maur Hill 

Mount Academy’de ESL yaz kampları da bu-

lunmaktadır. Üniversiteye hazırlık konusunda 

kapsamlı bir müfredata sahip olan okul, 9-12. 

sınıf eğitimi vermektedir. Okul 1863’ten beri 

uluslararası öğrencilere kaliteli bir eğitim ver-

mektedir. Destekleyici ve kapsamlı bir eğitim 

müfredatıyla Maur Hill Mount Academy, öğren-

cilere zengin AP dersleri sunmaktadır. Üniversi-

tenin yanındaki kampüsü ile mezun olan öğren-

cilerin %100’ü üniversiteye yerleşmektedir. Okul 

her yıl SAT ve TOEFL sınavlarına hazırlık kursları 

açmaktadır. Ayrıca İngilizcesini geliştirmek istey-

en öğrenciler için ek bir ücrete gerek olmadan 

3.seviyeye kadar ESL desteği vermektedir.

Calverton School: Okul Washington’a 30 daki-

kalık mesafede yer alan Maryland’de konumlan-

maktadır. Yatılı olarak eğitim veren okulda 8-11. 

sınıflara öğrenci kabul etmektedir. Calverton 

School, öğrencilerine IB Programları, eşsiz bir 

yurt imkanı, geniş sanat kursları ve D.C. United 

Futbol Programı sunmaktadır. Calverton öğren-

cilerini yüksek öğrenime ve demokratik, küresel 

bir toplum içinde sorumlu vatandaşlar olmaları 

için hazırlarken, onlara entelektüel merak, kişi-

sel sorumluluk ve güçlü bir çalışma etiği aşılar.

Calverton School ihtiyaç temelli finansal destek 

ve başarı bursları sunmaktadır. Öğrenciler için 

kasabadaki dört ev küçük sevimli bir site ha-

vasında ve tam zamanlı konaklamaya imkan 

vermektedir. Calverton School kampüsünde 

sınırsız wifi, konferans salonları, eğlence alan-

ları ve spor tesisleri bulunmaktadır.

Squaw Valley Academy: California’da yer 

alan özel bir yatılı okuldur. 100 öğrencilik kap-

asitesi ile 9-12.sınıf öğrencilerine eğitim ver-

mektedirler. Kampüs kayak merkezi, ulusal 

orman, meşhur Tahoe Gölü gibi doğal güzel-

liklere yürüme mesafesindedir. Okul öğrencil-

ere üniversiteye hazırlık için kapsamlı bir AP 

programı sunmaktadır. Aynı zamanda Squaw 

Valley Academy’de öğrencilere ESL desteği 

verilmektedir. Dinamik bir öğrenci- öğretmen 

ilişkisinin bulunduğu okulda mezun öğrencil-

erin hepsi eğitimlerine kolej ve üniversitelerde 

devam etmektedirler. Gerek kampüsün bulun-

duğu doğal ortamdan gerekse okulun kaliteli 

spor olanaklarında öğrenciler dağ tırmanışı, 

dağ bisikletçiliği, kayak, hokey, basketbol gibi 

bireysel ve takım sporları ile ilgilenmektedir. 

St. Thomas More School: New England’da, 

Gardner gölü kenarında 110 dönümlük alan-

da yer alan 100 öğrenci kapasiteli Erkek yatılı 

okuludur. Üç yurt binası ve dört ayrı derslik bi-

nası vardır. Özellikle erkek öğrencilerin öğren-

melerini optimize etmeye yönelik geliştirilmiş,
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Sürdürülebilirlik, okulun yol gösterici bir 

yöneticisidir. Öğrenciler ve öğretim görevlile-

ri Verde’nin farklı bir yerde olması için birlikte 

çalışırlar. Örneğin kampüste yiyeceklerini yerel 

olarak ve kampüste yetiştirirler. Amaçları 2020 

yılına kadar% 100 yenilenebilir enerji kullan-

mak, su kullanımı, inşaat, satın alma ve ulaşım-

da en iyi çevresel uygulamaları kullanarak sıfır 

atık kurumu olmaktır.

Lake Mary Preparatory School: Florida’da 

yer alan Lake Mary Preparatory School, 541 

öğrencilik kapasitesi ile 9-12.sınıf eğitimi ver-

mektedir. Çok kapsamlı spor programlarına 

sahip olan okul asıl ününü golf şampiyonluk-

ları ile yakalamıştır. Bünyesinde bulunan Mike 

Bender Golf Academy ve Eagles Dream Golf 

Academy öğrencileri profesyonel golf oyuncu-

su olma konusunda desteklemektedir. Lake 

Mary Preparatory School’un kız golf takımı 

eyalet şampiyonluğunu kazanmışken, erkek 

golf takımı da hızla zirveye tırmanmaktadır. 

Okulun üstün performans gösteren öğrencil-

erine yönelik 35 AP dersi bulunmaktadır. Lake 

Mary Preparatory School öğrencileri Columbia 

University, Hardvard University, Boston Col-

lege gibi değerli üniversitelerden %100 oranın-

da kabul almaktadır. Lake Mary Preparatory 

School’un temel hedeflerinden biri de öğren-

cilerinin uluslararası bir düşünme sistemine 

sahip olmaları; ortak varlığımız olan Dünya’nın 

problemlerine çözüm üretmek için çalışmaları 

ve eğitimlerinin kendilerine sağladıkları tüm 

olanaklardan yararlanmalarıdır. 

güçlü bir akademik programa sahiptir. 8-12 

sınıflar için eğitim veren okulda 12+1 üniversite 

hazırlık yılı okumak da mümkündür. Öğrenciye 

özel programlanan İngilizce destek dersleri ve 

Elit Atlet Programı öne çıkan özellikleri arasın-

dadır. Basketbolda defalarca şampiyonlukları 

olan okulun geniş spor alanlarında golf, fut-

bol, tenis, Amerikan futbolu, yelken ve judo 

gibi seçenekler mevcuttur. Çocukların %100 

başarısı için odaklanmış okulda mezunlarının 

üniversiteye yerleşme oranı %100dür.

Verde Valley School: Arizona’da Sedona şeh-

rinde yer alan yatılı okulumuz eyaletin en iyi 

özel okullarından biri seçilmiştir. 150 civarın-

da öğrenci kapasiteli okula 9 -12 sınıflar için 

öğrenciler başvurabilir. Verde Valley öğren-

cilerini üniversite ve hayat yoluna hazırlarken 

onları entelektüel anlamda meraklı, akademik 

olarak başarılı ve yaratıcı bir ifadeye sahip ol-

maları için teşvik eder. Herhangi bir mezhebe 

bağlı olmayan okul programı, kültürlerarası 

anlayışı ve dünya vatandaşlığını, çevresel so-

rumluluğu ve istekli bir ruhla insanlığa hizmet 

etmeyi destekler. Dünyaca tanınan prestijli 

Bakalorya Programı sunarak öğrencilerine iki 

diploma kazanma imkanı vermektedir. Çok 

gelişmiş atletizm sporunun yanı sıra bir bin-

icilik ve gelişmiş golf programı ayrıca ödüllü 

bir dans programı da sunuyorlar. Kendi kayıt 

stüdyosu ve canlı program imkanları ile VVS 

müzik okumak için de harika bir yerdir. Öğren-

cilerin tutkularını bulmalarına yardımcı olacak

başlangıç ve ileri seviye müzik dersleri vardır. 
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EDUCATIUS GROUP AMERİKA DEVLET LİSESİ VE ÖZEL LİSELER
(Yalnızca Aile Yanı Konaklama Seçeneği Sunan Gündüzlü Liseler)

Our Lady of Good Counsel: Washington’a 45 dakikalık mesafede güvenli küçük bir kasaba 

olan Olney Maryland’de konumlanan Our Lady of Good Counsel gündüzlü eğitim veren özel bir 

okuldur. 1250 öğrencilik mevcudu ve %5 yabancı öğrenci kapasitesi ile 9 ve 11.sınıflara öğenci 

kabul eder.  ABD Eğitim Departmanı tarafından iki kere Blue Ribbon ödülüne layık görülmüştür. 

Okulda eğitim alan öğrencilerin tümü Ivy League okullarından kabul almaktadır. OLGC, öğren-

cilerine uluslararası alanda kabul görmüş STEM programını ve prestijli IB diploma programını 

sunmaktadır. Ayrıca Psikoloji, Makroekonomi ve birçok bilim dalında öğrencilere yüksek seviyede 

AP dersleri verilmektedir. STEM programı kapsamında öğrenciler yerel mühendislik firmaları ile 

çalışıp gerçek dünyadaki problemlere potansiyel çözümler üretirler. Uluslararası öğrencilere 

yönelik ESL desteği ve özel danışmanlar ile okul ortamını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Henderson International School: Las Vegas’ın dışındaki Nevada’da konumlanan okul 350 

öğrenci kapasitesi ile 8. 9 ve 10. Sınıflar için öğrenci kabul etmektedir. Özel gündüzlü bir lise olan 

Henderson International School, müfredatında yoğun olarak üniversiteye hazırlık programlarına 

odaklanmaktadır. Az öğrencili sınıflarda, kritik düşünme tekniği ile kişisel gelişimi hedef alarak 

Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik kursları verilmektedir. (STEAM) Tüm bu kurslar 

arasında dengeli bir yaklaşım benimsemiş olan Henderson International School, öğrencilerin tüm 

potansiyellerini gerçekleştirmesini hedeflemiştir. Dini bir okul değildir. 

Trinity Christian Academy: Florida’da 

konumlanan okul 1464 öğrenci kapasitesi ile 

9-12.sınıf eğitimi vermekte olan özel bir okuldur. 

Trinity Christian Academy’de akıllı öğrenme 

teknikleri ile donatılmış sınıflarda sanat tekno-

lojisine yönelik birçok ekipman bulunmaktadır. 

Yeşil alanlara sahip geniş bir kampüste yer alan 

okulda, öğrencilerin rahatlayabilecekleri ve ark-

adaşlarıyla Florida’nın güneşli havasında kay-

naşabilecekleri yemek alanları bulunmaktadır. 

Aynı zamanda okulda öğrencilerin kullanımına 

açılmış beş farklı bilgisayar labaratuvarı bulun-

maktadır. 

Scecina Memorial High School: Indiana’da 

yer olan okul 450 öğrenciye 9-12. sınıf eğiti-

mi vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin 

13.büyük eyaletlerinden birinde yer alan okul 

müzeler, profesyonel spor aktiviteleri, eğlence 

etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Aynı za-

manda dünyanın en ünlü otomobil yarışların-

dan biri de Indianapolis’de yapılmaktadır. Okul 

öğrencilerine 15’den fazla AP kursları ve Pro-

je Liderliği Programları sunmaktadır. Bu pro-

gramların konuları ise biyoloji, psikoloji, genetik, 

toplum sağlığı ve mikro biyolojidir. Scecina Me-

morial High School’da eğitim alan tüm öğrencil-

er başlangıç seviyesinden profesyonel seviyeye 

kadar her türlü takım sporuna katılma şansına 

sahiptir.
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Moreau Catholic High School: San Francis-

co’da yer alan Moreau Catholic High School, 

965 öğrencilik kapasitesi ile 9-11.sınıflardan 

yeni öğrenci alır. Öğrenciler okulun konumu 

gereği San Francisco sahillerinin tadını çıkarır-

lar aynı zamanda Tahoe Gölü’ne 3.5 saatlik 

bir yolculukla ulaşabilirler. Moreau Catholic 

High School, meşhur Silikon Vadisi’ne yarım 

saatlik bir mesafededir. Kapsamlı, yenilikçi 

ve kişiselleştirilmiş eğitim müfredatı ile Okul 

öğrencilerin başarıya ulaşması için çalışmak-

tadır. Sanal gerçekliğin kullanıldığı bilim labor-

atuvarları, güçlü robotik programları, üç boyut-

lu biyolojik yazıcılık gibi çalışmalarıyla Moreau 

Catholic High School, 35’ten fazla STEM pro-

gramına sahiptir. Bunlara ek olarak Okulun 

kendi televizyon stüdyosu ve sosyal video plat-

formlarında kullanılmak üzere yeşil perdesi 

bulunmaktadır. Okulun ödül sahibi Görsel ve 

Performans Sanatları Merkezi’nde vokal, dans, 

tiyatro gibi sayısız sanat çalışmaları yapılmak-

tadır. Moreau Catholic High School, başarılı 

akademik mifredatının yanında öğrencilerine 

19 farklı spor dalında 48 takıma ve belirli alan-

larda oluşturulmuş 50 farklı öğrenci kulübüne 

katılma imkanı sunmaktadır. 

EDUCATIUS GROUP OLARAK ABD’de YERLEŞTİRME 
YAPTIĞIMIZ DİĞER LİSELERDEN BAZILARI
St.Mary’s Ryken High School-Maryland (Özel Lise)

West Catholic High School-Michigan (Özel Lise)

Higley Unified School District-Arizona (Devlet Lisesi)

Newburyport High School-Massachusetts (Devlet Lisesi)

Whitter Christian High School-California (Özel Lise)

Newman School-Massachusetts (Devlet Lisesi)

St.Edwards High School-Florida (Özel Lise)

Foxcroft Academy-Maine (Özel Yatılı Lise)

Idyllwild Arts Academy- Kaliforniya (Özel Yatılı Lise)

Xavier Catholic High School: Greenbay’e 

40 dakikalık mesafede yer alan Wisconsin’de 

bulunan Xavier Catholic High School, 600 

kişilik kapasitesi ile 9-12. sınıf öğrencilerine 

eğitim vermektedir. Okul öğrencilerine Bilg-

isayar Programlama, Kriminal Araştırmalar, 

Üç Boyutlu Tasarım, Mimari Çizimler, İstatis-

tik ve Satış gibi eşsiz kurslar/ seçmeli dersler 

sunmaktadır. Akademik müfredatının yanında 

Okul, başarılı bir atletizm programına sahip-

tir. Xavier Catholic High School, etkileyici bir 

sanat programına sahiptir. The Xavier Theatre 

Academy’de öğrenciler Broadway Müzikali’ne 

gösteriler hazırlayabilecek seviyede teknik bil-

gi ve ciddi bir anlayış ile eğitilmektedir. Okulda 

öğrencilere AP dersleri, Liderlik Programları, 

Proje Sınıfları dahil olmak üzere 155’ten faz-

la program sunulmaktadır ve Xavier Catholic 

High School öğrencilerinin %70’i lise eğitimin-

den sonra akademik hayatlarını sürdürmekte-

dir.



30 31

International High Schools Organization

www.endlessabroad.com.tr

EDUCATIUS GROUP
KANADA ÖZEL LİSELER
(Yatılı Özel Okul)

St. John’s Ravenscourt School: Nüfusu 800.000 

olan Winnipeg’de yer alan okul öğrencilerine 

8-11.sınıflardan öğrenci kabul etmektedir. 

Okuldan mezun olan öğrencilerin üniversit-

eye kabul oranı %100’dür. 849 öğrenci kapa-

siteli St.John’s Ravenscourt School’da zorunlu 

üniforma kuralı bulunmaktadır. Fransızca ve 

İspanyolca okulda eğitimi verilen yabancı dille-

rdir. Münazara ve Liderlik programları çok id-

dialı olan okulun görsel sanatlar, müzik grubu, 

jazz grubu gibi etkinlikleri de bulunmaktadır. 

Öğrencilere AP kursları sunan okul; biyoloji, 

calculus, kimya, bilgisayar bilimi, İngilizce, mak-

roekonomi ve mikroekonomi, fizik ve istatistik 

branşlarında kurslar açmaktadır. Okul öğren-

cilere basketbol, hokey, badminton, frizbi, golf, 

rugbi, voleybol, koşu gibi spor aktivitelerine 

katılma imkanı sunmaktadır. Okul ESL desteği 

vermektedir. St. John’s Ravenscourt School, 

kuzey Kanada’nın en köklü bağımsız özel lisel-

erindendir. Eğitim süresince öğrenciler kariyer 

danışmanlığı ve öğrenim desteği almaktadır. 

Kampüs sanat ve spor merkezleri ile bilim la-

baratuvarları, fitness merkezleri, cardio, koşu 

pisti gibi olanaklara ev sahipliği yapmaktadır. 

Okul başarı durumlarına göre öğrencilere 

dağıtmak üzere 1 milyon burs ödeneğine sa-

hiptir.

EDUCATIUS GROUP
KANADA DEVLET LİSELERİ
(Yalnızca Aile Yanı Konaklama

Seçeneği Sunan Liseler)

Centre Wellington High School: Toronto’ya 

bir saatlik mesafede yer alan Ontario’da  bu-

lunan Centre Wellington High School, öğren-

cilerine 9-12. sınıf eğitimi sunmaktadır. Okula 

12.sınıf kabul şartlarından biri minimum IELTS 

puanının 6,5 olmasıdır. Okulun öğrenci kap-

asitesi 1200 kişidir. Centre Wellington High 

School’da bulunan uluslararası öğrencilerin 

oranı ise %5’tir. Okulda kullanılan yabancı dill-

er Fransızca ve İspanyolcadır bu da öğrencil-

erin İngilizce dışında ek bir dil öğrenmesine 

olanak sağlamaktadır. Koro, dans, drama, 

Aborjin kültürünü tanıma, medya ve sanat, 

fotoğrafçılık, tiyatro ve görsel sanatlar oku-

lun öğrencilere sunduğu programlardandır. 

Ayrıca Okul öğrencilerine SHSMs programları 

da sunmaktadır. Bu program kapsamında 

öğrenciler sanat ve kültür, ekonomi, çevre, 

sağlık, turizm, spor ve teknoloji alanında kurs-

lar alırlar. ESL desteği bulunmayan okulda 

öğrencilerin okulun kendi İngilizce sınavından 

geçmelei beklenir. Okulda basketbol, körling, 

hokey, yüzme, voleybol, güreş, rugbi, frizbe 

gibi sporlarda faaliyet gösterme şansı vardır. 

Aynı zamanda Amnesty International, anime 

kulübü, astronomi kulübü, satranç kulübü, 

bilgisayar kulübü, yaratıcı yazarlık kulübü, 

DECA, fotoğrafçılık kulübü, çevrecilik kulübü, 

öğrenci meclisi, yoga kulübü, tiyatro kulübü 

gibi aktiviteler Centre Wellington School’un 

eğitim kapsamında bulunmaktadır. French 

Immersion Programı ile öğrenciler İngilizce 

dışında üçüncü bir dil öğreneceklerdir. Okul-

da robotik ile ilgilenen öğrenciler için teknoloji 

sınıfları açılmıştır. Kampüs yeni teknolojiler ile 

donatılmıştır. Kampüsün içinde yüzme havu-

zları, jimnastik merkezleri, atletizm sahaları 

gibi birçok imkan bulunmaktadır. Ontario Eco-

Schools Programından altın sertifikaya sahip 

olan Centre Wellington School, çevre dostu bir 

politika izlemektedir.
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EDUCATIUS GROUP İNGİLTERE VE 
İRLANDA LİSELERİ
VILLIERS SCHOOL-İrlanda: Villiers School, 

Limerick’te yer alan özel yatılı bir okuldur. IB 

programı kapsamında öğrencilerin kişisel ye-

tenek ve isteklerine göre ders seçebilecekleri 

geniş bir müfredat sunmaktadır. Transition 

Year programı kapsamında okulda sınıf eğiti-

minin yanında dış alan aktiviteleri de bulun-

maktadır. Bunlar kayak, doğa yürüyüşü, kayık, 

okçuluk ve sörftür. Okul öğrencilere aile yanı 

konaklama sunmaktadır ve her iki haftada 

bir konaklama ile ilgili memnuniyet kontrol-

leri yapılmaktadır. Karma eğitim veren Vil-

liers School’daki öğrencilerin %30luk bir kısmı 

uluslararası öğrenci statüsündedir. Okul yakın 

zamanda bilim laboratuvarlarını, sanat oda-

larını, teknoloji laboratuvarlarını ve IT odalarını 

revize etmiştir. Okulda öğrenciler için ESL 

desteği bulunmaktadır

SUTTON PARK SCHOOL-İrlanda: Dublin’de 

yer alan Sutton Park School, günlük eğitim 

veren özel bir okuldur. İrlanda’nın geleneksel 

eğitim sistemine göre düzenlenmiş müfre-

datıyla okul öğrencilerin CAD/CAM tasarımı al-

anında gelişmelerini temel almakta ve onlara 

yazılım eğitimi vermektedir. Mezuniyet verile-

rine baktığımızda İrlanda’nın en iyi okulların-

dan olduğu gözükmektedir. Lise eğitimi mü-

fredatı Sutton Park School’da oldukça geniş ve 

dengelidir. 

Program dahilinde öğrencilerin özgüvenleri-

nin geliştirilmesi, kişisel disiplinin sağlanması 

ve bağımsız öğrenirler olmaları hedeflenmek-

tedir. Sutton Park School’da sınıflar az kişiliktir. 

Bu sayede öğrenciler ile kişisel olarak ilgilene-

bilinmekte ve gelişimleri izlenebilmektedir.  Her 

öğrenciye kişisel bir danışman atanarak eği-

tim süresince öğrencilerin ihtiyaç ve istekler-

ine tam olarak cevap verilmek amaçlanmıştır. 

Okul, bilim, toplum ve sanat, modern diller, 

kimya, biyoloji, fizik, tarih, Fransızca, tasarım ve 

iletişim grafikleri, coğrafya, ev ekonomisi, san-

at tarihi konularında kurslar açmaktadır. Okul 

uluslararası öğrenciler için aile yanı konaklama 

imkanı sunmaktadır. 

ENG-Chelsea Independent College:  30 farklı 

ülkeden birinci kalitede eğitim görevlileri ile 

GCSE ve A- Level programlarında öğrencil-

ere yardımcı olmayı hedefleyen CIC, özel yatılı 

bir okuldur. 6 aylık pre A-Level programı ile 

öğrencilerin lise eğitimi öncesi dil gelişimleri-

ni tamamlamaları hedeflenir. CIC öğrencilerin, 

kendileri olabilecekleri, kendilerini keşfedip 

geliştirebilecekleri bir ortam olarak tanımlan-

maktadır. Öğrencilerin okuldan ayrıldıktan 

sonra kültürlü, özgüvenli, yetenekli aynı za-

manda mütevazı bir kişiliği temsil etmelerini 

hedeflemektedir. 

Londra’nın dünyanın en iyi üniversitelerine ev 

sahipliği yapması ve eğitim merkezi sayılması 

öğrencilerin lise eğitimi sonrası üniversiteye 

kabullerini kolaylaştırmaktadır. A-Level pro-

gramlarında okul, öğrencinin tercihine yöne-

lik geniş bir ders içeriği sunmakta bu sayede 

öğrencinin yetenek ve kariyer hedeflerine 

göre kişisel gelişimini tamamlamasını hedefle-

mektedir. 

ROSSALL SCHOOL-İngiltere: Özel yatılı bir 

okul olan Rossall School, öğrencilerine GCSE, 

A Level, IB ve İngilizce destek programları 

sunmaktadır.  Okul “İyi Okullar Rehberi” isimli 

listede öğrenciler için sıcak, donanımlı ve dik-

kat çekici bir kampüs olarak tanımlanmıştır. 

Ülkenin bağımsız, karma 2-18 yaş arası eği-

tim veren güvenli ve destekleyici bir eğitim 

merkezidir. Rekabete açık ve eğitici sınıf or-

tamının dışında öğrenciler yeni kültürler ile 

tanışıp sosyal çevrelerini geliştirebilecekleri 

hafta sonu programlarına da katılırlar. 1844 

yılında geleneksel İngiliz eğitim sistemine göre 

kurulan okul şu an yaklaşık 50 farklı ülkeden 

öğrenciye eğitim vermektedir. İngiltere’deki 

200 okulu ile Rossall Grup öğrencilere “Gold 

Standard” seviyesinde eğitim vermektedir. IB 

diploma programı öncesinde Rossall School, 

öğrencilere sunduğu iki program ile ( Early 

Years Foundation Stage ve Primary Years Pro-

gramme) öğrencilerin tam donanımlı bireyler 

olarak mezun olmalarını amaçlamaktadır.
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IB kursları; biyoloji, iş yönetimi, kimya, tasarım 

teknolojileri, Almanca, Çince, ekonomi, İngiliz 

dili ve edebiyatı, çevre sistemleri, coğrafya, 

Fransızca, tarih, matematik, fizik, istatistik, psi-

koloji, görsel sanatlar alanlarında vermektedir.

WORTHING COLLEGE-İngiltere: Okul öğren-

cilere yeni insanlarla tanışıp kültür alışverişi 

yapabilecekleri, yeteneklerini geliştirebile-

cekleri ve hayata dair tecrübeler kazanabi-

lecekleri canlı ve ılımlı bir ortam sunmaktadır. 

Okul eğitim anlayışında modern öğrenme 

teknikleri kullanmakta ve her öğrencinin ye-

tenek ve isteğine göre programlar hazırla-

maktadır. Müfredatın genişliği, öğrencilerin 

gönüllü olarak çalışıp iş tecrübeleri elde ede-

bilecekleri staj imkanları kariyer gelişimine 

büyük katkı sağlamaktadır. Kampüste iki adet 

büyük yemek salonu, teras ve açık hava otur-

ma alanları bulunmaktadır. Panoramik man-

zaraya sahip donanımlı kütüphanesi, tiyatro 

ve dans stüdyoları, spor salonu ile akademik 

gelişimin yanında öğrencilerin kişisel gelişi-

mine de katkı sağlamaktadır. Okul uluslararası 

öğrencilere 2 yıl sürecek A Level eğitimi sun-

maktadır. İngilizcelerini geliştirmek isteyen 

öğrencilerin A Level program başlangıç tari-

hinden önce Pre A Level programına başlama-

ları tavsiye edilmektedir. Pre A Level Pro-

gramı Ocak- Haziran arası 6 ay sürmektedir. 

Okul A Level Programlarını İngilizce, Matematik, İstatistik, Tarih, Siyaset, Ekonomi, İş Çalışmaları, 

Hukuk, Sosyoloji, Fransızca, Biyoloji, Fizik, Kimya, Jeoloji, Coğrafya, Sanat, Spor, Grafik Tasarım ve 

Fotoğrafçılık kurslarıyla vermektedir. 

PORTSMOUTH COLLEGE-İngiltere: Eğitim hayatına 2006 yılında başlayan Portsmouth College, 

650’den fazla kapasitesi ile 16-19 yaş arası öğrencilere eğitim vermektedir. %15’lik büyüme oranı 

ile Okul, İngiltere’nin en hızlı gelişen okulları arasındadır. Portsmouth College, şu an lise eğitimi 

için evlerinden ayrılan öğrencilerin ilk tercihi haline gelmiştir. Portsmouth College, sınıflarında 

eğitim için tüm teknolojik imkanları kullanmakta; öğrencilerin ders içeriklerinden yararlanabileceği 

IPADler bulunmaktadır. Okulun anlaşmalı olduğu Portsmouth Üniversitesi öğrencilerin mezuni-

yetten sonra yüksek eğitimlerine devam edebilmeleri için burslar sağlamaktadır. Okul sunduğu E6 

programıyla, zenginleştirilmiş bir eğitimi, öğrencilerin kariyer yeteneklerini geliştirmeyi, lise eğitimi 

sonrası hayata öğrencileri hazırlamayı, öğrencilerin hayatlarında doğru tercih vermelerini hede-

flemektedir. Eğitim anlayışının yanında Portsmouth College, öğrencilerine zengin spor aktiviteleri 

–özellikle futbol- sunmaktadır. Okulun sunduğu kurslar: Sanat ve Tasarım, Ekonomi, Bilgisayar 

Mühendisliği ve Yaratıcı Medya, İngilizce Dili ve Edebiyatı, Sağlık Bilimleri ve Toplum Sağlığı, Sosy-

oloji, Matematik, Sosyal Bilimler, Spor ve Kamu Hizmetleridir.
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INSPIRED
Inspirededu beş kıta üzerinde 42’den fazla 

okuluyla bugüne kadar otuz bir binden fazla 

öğrenciye eğitim vermiş, sektörün lider ku-

rumlarından biridir. 1-18 yaş arası öğrencil-

ere bağımsız okullarda en iyi eğitimi vermeyi 

amaçlayan Inspirededu, geleneksel eğitim 

anlayışını modern teknikler ile harmanlayarak 

öğrencilerin tüm potansiyellerini göstermeler-

ini hedef edinmiştir. Geliştirdiği aktif, dinamik 

ve güçlü eğitim teknikleriyle her öğrencinin 

kişisel istek ve yeteneklerine göre müfredat 

sunmakta ve öğrencileri saf başarıya odakla-

maktadır. Inspirededu öğrencinin tüm potan-

siyelini göstermesini istediği için öğrencilere 

spor, başarı, sanat bursları sağlamaktadır. 

Inspirededu okullarının çoğu öğrencilerin evin-

de gibi hissedecekleri yurt konaklaması im-

kanına sahiptir. Yurt konaklamaları öğrencilere 

günün yirmi dört saati iletişimlerini geliştird-

ikleri, işbirliği içinde bulundukları, çevre edind-

ikleri bir ortam sunmaktadır. Akademik eğitim, 

yurt konaklaması, hafta sonu etkinlikleri ile bir-

likte Inspirededu okullarında öğrenciler haf-

tanın yedi günü bütüncül bir gelişme gösterirler.

SOTOGRANDE          INTERNATIONAL         HIGH          SCHOOL
İspanya
40 yılı aşkın etkinliği ile SIS oluşturduğu eğitim 

çevresi ile genç yaşlı herkesi etkilemiştir. Kampüse 

adım attığınızda etraftaki enerji, eğlence ve akade-

mik donanımı hissedebilirsiniz. SIS’in amacı öğren-

cilerin kendi bilgi ve yeteneklerini keşfetmesi için 

onlara sıradan olmayan akademik tecrübeler kat-

maktır. Bunun yanında öğrencilerin ders dışında 

güzel vakit geçirmeleri için kampüs tüm olanak-

lara sahiptir. 

SIS öğrencileri deneysel eğitimin yanı sıra aka-

demik olarak da çok sıkı bir eğitim almaktadırlar. 

İnteraktif dersler, deneysel gözlemler, teknolo-

jik olarak donanımlı sınıflar ile öğrencilerin bilgiyi 

daha kolay alması ve içselleştirmesi sağlanmak-

tadır. SIS eğitimi ile öğrenciler bağımsız ve kri-

tik düşünmeye, karşılarına çıkan imkanları en iyi 

şekilde değerlendirmeye ve daha iyi bir yaşam için 

kişisel sorumluluk almaya cesaretlendirilmektedir. 

SIS, Apple Distinguished School isimli teknolojinin 

eğitimde temel alındığı ek bir yapıya da sahiptir. 

Bu eğitim ile amaçlanan öğrencilerin inovasyon ve 

teknoloji ile tanışıp 21.yy şartlarına uyum sağlama-

larıdır. 

Okul mezun öğrencilerini üniversite veya kole-

jlere yerleştirmede ciddi bir başarı oranına sahip-

tir. Bunun sebebi SIS’in güçlü eğitim teknikleriyle 

öğrencilerin tüm potansiyellerini göstermeleridir. 

Aynı zamanda SIS mutlu öğrencinin başarılı ola-

cağı fikriyle hareket etmektedir.
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REDDAM HOUSE BERKSHIRE
İngiltere
Reddam House Berkshire, 19 yaşına kadar tüm 

öğrencilere karma eğitim veren, bağımsız bir 

okuldur. 125 dönümlük Viktorya Dönemi’nden 

kalma görkemli bir konağı bina olarak kul-

lanan okulda öğrencilere sunulan imkanlar 

olağanüstü büyüleyicidir. Okul güven, disiplin, 

liderlik ve küresellik gibi değerlere odaklan-

makta bu kapsamda okulda, yüksek beklen-

tileri olan akademisyenler, sanata, spora ve 

eğitime yenilikçi bir yaklaşım getiren destek-

leyici bir çevre bulunmaktadır. Reddam House 

Berkshire, öğrencilerine kapsamlı A Level Pro-

gramları sunmaktadır.

Öğrenciler A Level Programları derslerini 

üniversitede eğitim almak istedikleri bölüme 

yönelik seçmekte ve bu sayede hedeflerine 

sağlam adımlarla ilerlemektedirler. A Level 

programlarının yanında Reddam House Berk-

shire öğrencilerine GCSE opsiyonu da sun-

makta, müfredatını tamamıyla öğrencilerin 

istek ve hedeflerine yönelik düzenlemektedir. 

Okulda 10-18 yaş arasındaki öğrencilerine

yönelik konaklama hizmeti bulunmaktadır. 

Öğrencinin kendini rahat hissedebileceği 

bir ortamda, yeni kültürler tanıyıp kişisel ye-

teneklerini geliştirmesi adına tam zamanlı ya 

da esnek konaklama seçenekleri öğrencilere 

sunulan konaklama hizmetleridir.

ST. LOUIS SCHOOL OF MILAN
İtalya
2017 yılında kurulan St. Louis Boarding 

Schools, 14- 18 yaş arasındaki öğrencilerine 

sıcak ve sevecen bir çevrede ayrıcalıklı eğitim 

ve tam donanımlı konaklama imkanı sunmak-

tadır. Okul, konaklama adına öğrencilerine 

tam zamanlı konaklama ve haftalık konakla-

ma olmak üzere iki seçenek sunmaktadır. St. 

Louis School of Milan kara Avrupa’sında en iyi 

IB programına sahip okulların başında gelme-

ktedir. İtalyan ve İngiliz eğitim sistemlerini har-

manlayan okulda öğrencilerin Avrupa’nın ve

Dünya’nın bütün saygın üniversitelerine ka-

bulünü sağlayacak güçlü bir müfredat bulun-

maktadır. IB Programı’nın yanında St. Louis 

School of Milan, Cambridge Uluslararası Sınav 

Merkezi’ne bağlı bir okuldur. Okulun 4 yıllık lise 

programlarının ilk iki yılı Cambridge IGCSE son 

iki yılı IB Diploma programı olarak yürütülme-

ktedir. Okul, “The Laptop Project” kapsamında 

öğrencilere lise eğitimi süresince kullanılmak 

üzere Apple Mac Laptoplar vermektedir. St. 

Louis School of Milan sunduğu eğitim müfre-

datıyla öğrenmeyi seven, farklı fikirlere saygılı, 

karşılıklı güveni kurma konusunda anlayışlı 

öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ST. GEORGE’S INTERNATIONAL SCHOOL
İsviçre
1927 yılında kurulan okul iyi planlanmış geleneksel eğitimi ile 

uluslararası ortamda akademik başarıya sahip bir kurumdur. 

Öğrenciler güvenli bir ortamda karşılıklı saygı ve samimiyet içinde 

yetenek ve potansiyellerini geliştirirler. 

Okul öğrencilerine güvenli ve destekleyici bir ortam sunmayı, her 

öğrencinin yeteneğine ve isteğine uygun program oluşturmayı, 

amaçlarına ulaşmaları konusunda öğrencileri desteklemeyi, 

öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve akademik olarak gelişmesini, ömür 

boyu eğitim anlayışıyla öğrencileri entelektüel bireyler haline ge-

tirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçlara yönelik olarak da eğitimde 

saygıyı, takdir etmeyi, değer vermeyi, desteklemeyi, zorlamayı ve 

çok kültürlülüğü ilke edinmişlerdir.

St. George’s International School 14-15 yaş arası öğrencilerine 

IGCSE, 15-16 yaş arası öğrencilerine Pre-Diploma, 16-19 yaş arası 

öğrencilerine de IB Diploma eğitimi vermektedir. Aynı zamanda 

High School Diploma Programı’nda iki yıllık bir eğitim ile öğrenci 

şu derslerden yararlanabilir: Yabancı Diller, Fen Bilimleri, Bilgisa-

yar, Matematik, Performans Sanatları. Öğrenciler lise eğitiminin 

son iki senesinde istek ve yeteneklerine göre ya High School Di-

ploma Programı’nı ya da IB Diploma Programı’nı tercih etmelidir. 

Okul mezunlarının çok büyük bir kısmı iyi yetişmiş, donanımlı bi-

reyler olarak üniversite eğitimlerine devam etmektedir.

 60’dan fazla kültürden 

öğrenciye sahip olan St. 

George’s International 

School, öğrencilerine 

yurt konaklaması imkanı 

sunmaktadır. Evden 

uzaktaki ev anlayışıyla 

yurtlar öğrencilere ihti-

yaç duyacakları her im-

kanı güvenli bir ortamda 

sunmaktadır.

Yurt konaklaması ile 

öğrenciler farklı kültürler 

ile içiçe yaşayacak ve bu 

sayede onlara adapte 

olacaktır, özgüvenini 

geliştirecek ve iletişim 

yeteneklerini arttıracak-

tır. Haftasonu aktiviteleri 

ile de öğrencilerin şehrin 

ve okulun imkanların-

dan yüksek verimlilik ile 

yararlanması amaçlan-

maktadır.
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ST. JOHN’S INTERNATIONAL SCHOOL
Belçika
6-12. Sınıf öğrencilerine güvenilir bir çevre-

de güçlü bir müfredat ile eğitim veren St. 

John’s International School, tüm öğrencilerini 

hem İngilizce hem de ana dillerini geliştirme 

konusunda desteklemekte ve onların ihti-

yaçlarına göre çalışma programı oluşturmak-

tadır. Okul her öğrenciyi biricik bireyler olarak 

görmekte ve onlara sadece akademik başarı 

yönüyle yaklaşmamaktadır. 

Spor, sanat ve kültürel faaliyetler okulun eği-

tim politikasında göz ardı edilen şeyler değildir. 

Öğrencilerin bu yönlerinin de gelişmesi için 

çabalayan okul; futbol, voleybol, yüzme, tenis, 

basketbol, jimnastik gibi birçok spor faaliyetin-

de bulunmak için öğrencilere fırsat tanımak-

tadır.

St. John’s International School 2018’in Ağus-

tos’unda açtığı yurduyla öğrencilerine rahat 

bir konaklama sunmaktadır. Okulun hemen 

yanında yer alan yurtta her öğrencinin ihti-

yacını karşılamaya yönelik imkanlar bulunmak-

tadır. Yurt konaklama seçenekleri arasında 

tam konaklama, haftalık konaklama ve belirli 

tarihlerde konaklama gibi opsiyonlar bulun-

maktadır.

INTERNATIONAL SCHOOL OF MILAN
İtalya
International Schools Group, İtalya’nın ka-

liteli uluslararası eğitim sağlayan en büyük 

kuruluşlarından biridir. Gruba bağlı okullar 

anadil olarak İngilizce’yi kullanır. International 

Schools Grup’a bağlı olan Okul, inovatif, zor-

layıcı ve zengin bir akademik müfredat ile san-

at ve spor programına sahiptir. International 

School of Milan’da 4 seviye eğitim verilmek-

tedir: Early Years, Elementary School, Middle 

Years Programme, High School Diploma Pro-

gramme. 14-15 yaşında Middle Year IB Pro-

gramına katılan öğrenciler devamında iki yıl 

High School Diploma Programı’na katılırlar. 

Milan’ın en büyük kampüsüne sahip okullar-

dan biri olan International School of Milan, 

yüzme havuzu, kütüphanesi, spor salonu, ye-

mek salonları ve yeşil alanıyla öğrencilerine 

çok amaçlı kullanım sunmaktadır. 

Okul, 14-18 yaş aralığındaki ortalama 50 

öğrenciye konaklama hizmeti sunmaktadır. 

Tek kişilik ve çift kişilik odalarda konaklama 

şansına sahip öğrencilerin her türlü sorun-

larını anında çözebilecekleri yurt sorumluları 

bulunmaktadır. Kampüste 50’den fazla farklı 

kültürden öğrenciler eğitim almakta ve iletişim 

yeteneklerini geliştirmektedir. Ayrıca okul Mi-

lan’ın en eski okullarından olduğu için oturmuş 

bir akademik program ile öğrencilerin başarıyı 

yakalamalarını sağlamaktadır. 

BRANDENBURG INTERNATIONAL SCHOOL
Almanya - Berlin
29 yıllık tarihe sahip köklü bir okul olan Germa-

ny- Berlin Brandenburg International School’da 

okul öncesinden başlayarak 12.sınıfa kadar 

yatılı ve gündüz eğitimi verilmektedir. Alman-

ya’nın ilk İngilizce eğitim veren lisesidir. Öğren-

ciler eğitim süreleri boyunca hem Almanca 

hem de İngilizce eğitim alarak her iki dili de 

akıcı konuşma şansına sahip olurlar. Öğren-

cileri hayat boyu eğitim anlayışıyla yetiştirmeyi 

hedefleyen okul kendisine sürekli yenilenmeyi 

ve gelişmeyi amaç edinmiştir. Okul öğrencilere 

küresel bir bakış açısı kazandırarak onların tüm 

potansiyellerini göstermelerini hedeflemekte-

dir. 

BBIS, IB Programları kapsamında 16-19 yaş 

aralığındaki öğrencilerin kendilerini fiziksel 

mental ve psikolojik olarak en iyi şekilde geliştir-

melerini hedeflemektedir. Eğitim politikalarını 

E.N.G.A.G.E olarak kodlayan BSIS, pozitif eğitim 

anlayışını benimsemektedir. Yatılı olarak eğitim 

gören öğrenciler için ek bir dil öğrenmek ve 

farklı kültürlerden tecrübe edinmek çok kolay-

dır aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinlikler 

yatılı öğrenciler için okul tarafından sağlanmak-

tadır. 



42 43

International High Schools Organization

www.endlessabroad.com.tr

ROYAL CROWN ACADEMIC SCHOOL
Kanada - Toronto
Toronto’da bulunan Royal Crown Academic, öğrencilerin hedef ve hayallerini gerçekleştirmeleri 

için onlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Royal Crown Group of School’a bağlı bir özel okuldur. 

Dünyanın her yerinden uluslararası öğrencileri kabul eden ve onların tüm potansiyellerini göster-

meleri için çalışan bir okuldur. Royal Crown Academic School’dan mezun olan öğrencilerin tümü 

istedikleri kolej ve üniversitelerde eğitimlerine devam edebilmektedir. Aynı zamanda başarı bursu 

da Royal Crown Academic öğrencilerinin test sonuçlarına ve not ortalamalarına göre yararlanabi-

lecekleri bir olanaktır.

ESL desteği (İngilizce dil desteği), ek bir yabancı dil öğrenme imkanı Royal Crown Academic 

tarafından öğrencilerine sağlanmaktadır. Konaklama açısından okul hem yurt hem de aile yanı 

konaklama imkanına sahiptir. Aile yanı konaklamada üç öğün yemek, tek kişilik odada konaklama, 

paylaşımlı ya da özel banyo öğrencilere sunulan imkanlardandır. Yurt konaklamasında ise yılın her 

günü açık olan yurtlar öğrencilere dört yıldızlı otel konforunda bir konaklama sunarken içerisinde 

kullanıma açık yüzme havuzu ve spor tesisi bulunmaktadır.

ASHBOURNE COLLEGE
İngiltere - Londra
Kuzey Londra’nın kalbinde yer alan Ashbourne College, öğrencilerine birçok yönden eşsiz bir eği-

tim sunmaktadır. Dünya’nın birçok yerinden öğrenci kabul etmesine rağmen kalabalıklar arasında 

her öğrencinin özel ilgi ve isteğine göre programlar sunan profesyonel eğitmen kadrosuna sahip-

tir. 

Ashbourne, Londra’nın en iyi A Level eğitimine sahip okullarından biridir. Her öğrencinin akade-

mik yeteneği ve eğilimine göre eğitmenler tarafından programlar oluşturulur. Ashbourne, bir yıllık 

yoğun bir GCSE programına sahiptir. GCSE programı kapsamında öğrenciler beş ana ders alırlar: 

Matematik, Fen Bilimleri, Edebiyat, İngiliz Dili ve yaygın bir Avrupa dili. 

Genellikle on kişiyi aşmayan sınıfları, kişisel öğrenme planı, öğrenci- öğretmen iletişiminin rahat-

lıkla gerçekleşmesi, lokasyonu ile Ashbourne öğrenciler için iyi bir seçenektir. 

Aynı zamanda Ashbourne College öğrencilerine aile yanı konaklama seçeneği sunmaktadır. Özen-

le seçilen ailelerde konaklayan öğrenciler sosyal ve kültürel açıdan da İngiliz yaşamını ve kültürünü 

tecrübe etmiş olurlar. 
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