20th October 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
The Primary School also held the first workshops this week for our new Maths No Problem scheme.
launch. This Maths Mastery method, also known as Singapore Maths, was carefully researched by
Mrs Green and her team and was trialled at ESK during the last academic year. The results were so
impressive that it is now running from Year 1 to Year 5 inclusive and will continue to roll forward.
The Singapore Maths method helps pupils develop a deep, long-term and adaptable understanding
of maths. They become able to solve non-routine maths problems without the need to memorise
procedures. The Primary School will be releasing links to videos to help parents and families to gain
a fuller understanding of the methods.
This week Year 5 took their turn to spend a few nights away in Karpaz. The two-night residential
proved to be yet another wonderful learning experience for the children.
School wide each year I get increasingly impressed by the level of planning which takes place as we
develop our programmes of study. This is really a feature that you will see in well-established
schools as we try to improve efficiency, and enhance student outcomes in all key stages. Our school
has developed a huge amount of expertise surrounding university placement world-wide. It is
worrisome at times when a few families use external agents who in many cases have a vested
interest in placing students in less profound universities because they are paid a capitation fee from
those universities.
The way our students raise money for charities, and give support to those in need is in every way
as developed as that found in good independent schools like Eton College. Year upon year we
develop all that we do embracing the goodwill of colleagues and the innate kindness of our pupils.
Corresponding with the fine family values still present in Cyprus we always try to reinforce those
values at school. Many schools world-wide have slipped regarding details of appearance, and
behaviour, and are becoming less effective due to this decline in standards.
All best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
İlkokulumuzda yeni Math No Problem programıyla ilgili ilk çalıştayları bu hafta gerçekleştirdik.
Singapur Matematik programı olarak da bilinen bu yöntem, Mrs Green ve ekibince dikkatle
araştırılmış ve geçen akademik yıl boyunca da ESK'da uygulamalı olarak denenmiştir. Sonuçlar o
kadar etkileyici oldu ki programı şimdi 1.sınıftan 5.sınıfa kadar uyguluyoruz ve bunu daha da
ilerleteceğiz. Singapore Mathematics (Singapur Matematik Yöntemi) öğrencilerin derin, uzun vadeli
ve uyarlanabilir bir matematik anlayışı geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler prosedürleri
ezberlemeye gerek kalmadan, rutin olmayan matematik problemlerini çözebilirler. İlkokul idaresi
sizlere, bu programın içeriğini daha kapsamlı bir şekilde anlayabilmenize yardımcı olacak
bilgilendirme videolarıyla ilgili internet sitesi adresi yollayacaktır.
Bu hafta Karpaz'da birkaç gece geçirmek 5.sınıfların sırasıydı. İki gece yatılı gezi, çocuklar için bir
başka harika öğrenme deneyimi oldu.
Her yıl okul çapında çalışma programlarımızı geliştirirken, ileri aşamalarıb planlama düzeyi beni
giderek daha da çok etkiliyor. Verimliliği artırma ve her bölümde öğrenci başarısını yükseltmek için
çalışmayı ancak en iyi köklü okullarda görebilirsiniz. Okulumuz, öğrencilerini Dünya çapında
üniversitelere yerleştirebilmek için gerekli çok kapsamlı bir uzmanlık alanı geliştirmiştir. Az sayıda
da olsa bazı ailelerin çocuklarını bir üniversiteye yerleştirme telaşıyla dışarıdan yardım almaları
bizleri üzüyor çünkü bu danışmanlar komisyon aldıkları ve her zaman en iyi olmayan üniversitelere
yönlendirebiliyorlar.
Öğrencilerimizin hayır kurumları için para toplama biçimleri ve ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak
için gösterdikleri çabalar, Eton College gibi en iyi özel okullarda sergilenen türdendir. ESK olarak
yıllardır meslektaşlarımızın iyi niyetini ve öğrencilerimizin doğasında olan iyiliği her fırsatta
kucaklıyoruz. Kıbrıs'ta hâlâ mevcut olan güzel aile değerlerini her zaman okulda da güçlendirmeye
çalışıyoruz. Dünya çapındaki birçok okul, görünüş ve davranışla ilgili konularda duyarlılıklarını
kaybettikleri için koymuş oldukları standartlarda geriliyorlar ve sonuçta başarı düzeyleri düşüyor.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

