10th November 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
One of the advantages of having the opportunity to develop an international school in a country
like the TRNC is that examples of global best of practice can be adopted. Whereas, throughout the
twentieth century you can track the demise in educational processes in both the UK and the USA;
brought about in part by central government funding and preoccupations.
With the passage of time we can all lose track of why certain things became dominant, and fall into
following in the wake of trends that have nothing to do with our context. One of the pivotal
freedoms we have is to support morality and ethics that generations of fine families have illustrated
in productive lives in Cyprus and world-wide. Trends nowadays are frequently driven by sales of
merchandise, including the all-pervasive mobile phone. The verdict is still awaited on whether the
accessibility of some media improves educational processes – being able to access nonsense with
ease wouldn’t seem logically something that drives us to greater wisdom and happiness as people.
As you know this week again there is a huge range of activities our students of all ages embrace,
and when you visit we hope that the numerous displays that you can see around the school reflect
a sentient community, and a moral and ethical one at that.
We are all so grateful to all of the staff for working so hard throughout the first portion of the
term. So much has been accomplished, and so much intelligent well directed energy put to the
service of each student. All deserve a good break, and we all hope that you have lovely break with
the family around you next week.
All best wishes,

Hector MacDonald
Principal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
KKTC gibi bir ülkede uluslararası bir okul geliştirme fırsatı bulmanın avantajlarından biri, küresel
çapta en iyi uygulama örneklerinin benimsenebilmesidir. Oysaki yirminci yüzyıl boyunca hem
İngiltere'de hem de ABD'de eğitim sürecinde meydana gelen ve kısmen merkezi hükümet fonları
ve kaygılarla ortaya çıkan gerileyişin izini sürebilirsiniz.
Zaman aşımında niye bazı durumların güncel akımların gölgesinde daha baskın hale geldiklerini
gözden kaçırabiliriz. En önemli özgürlüklerden birisi de Kıbrıs’ta ve dünya çapında toplumların
üretken hayatlarında yarattıkları ve jenerasyonlarca korudukları ahlak ve töreleri devam
ettirebilmektir. Bugünlerde yeni akımlar hep tüketime özendirmek üzerine kurulmuştur,
özellikle cep telefonları satışları buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Bazı medya erişilebilirliğinin
eğitim sürececine olumlu katkısı olup olmadığı konusu henüz karara bağlanmamıştır- saçma
sapan şeylere kolaylıkla erişebilmek mantıksal olarak bizi daha büyük bir bilgelik ve mutluluğa
itiyor gibi algılanmamalıdır.
Her hafta tekrarladığımız gibi, okulumuzda her yaştan öğrencimiz tarafından benimsenen çok
çeşitli etkinlikler devam etmektedir . Gelecek ziyaretinizde okulda görebileceğiniz çeşitli
görüntülerin duygusal bir birlik yanında ahlaki ve etik bir hayatı yansıttığını farkedeceğinizi
umuyoruz.
Hepimiz dönemin ilk kısmı boyunca çok çalışan kadromuza çok teşekkür ediyoruz. Bu kısa zaman
içerisinde çok şey başarıldı ve bu her öğrencinin hizmetine sunulan son derece akıllı enerjiyle
yapıldı. Herkes iyi bir tatili hak ediyor ve umarım gelecek hafta sizler de ailenizle birlikte güzel bir
tatil yapma fırsatını bulursunuz.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

