11th October 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Following on from last week’s letter we are pleased to share photographs and an account with you
which was prepared while our students in Y 10 visited METU two weeks ago. See:



http://www.englishschoolkyrenia.org/secondary-school/news/year-10-science-tripmiddle-east-technical-university-metu-21-october-2016
https://www.facebook.com/theenglishschoolofkyrenia/

It is also thrilling to note that so far 11 talented students have just completed the Duke of Edinburgh
International Award Expedition here in Cyprus. In perspective they need to have planned and
accomplished a walk of over 80 Km in length that they have not traversed before. There are factors
that make this quite hard to do in the TRNC, as these trails are less travelled than a region within
the UK like Dartmoor, or the Brecon Beacons, which are frequently used for expeditions. Most
independent schools within the UK have one or two Gold Awardees per year, although the average
might be 0.5, and it is frequently the case nowadays that students finish their Gold Awards during
their first year as an undergraduate at university.
On Friday November 4th, 19 students from ESK took part in the Bi-communal entrepreneurial
challenge at the University of Nicosia, arranged by Junior Achievement Cyprus. Mixed teams were
constructed applying the talents of the 100 students competing. Congratulations go to Koray
Ibrahim whose team placed first, and Daniel Todd whose team placed second, as well as Asena
Goker whose team placed third in the competition. The winning team members will take part in a
professional development summer programme which will include time at both Harvard University,
and MIT in Boston, USA.
On Monday we held a Sixth Form Information Evening which was extremely well attended. It is
always fascinating to have an opportunity to explain how expert our processes have become as we
get students ready for selection by fine universities world-wide, and assemble the parent-studentplacement-team triumvirate together. Fulfilling this role is a true ‘team-process’, all three
constituents are needed to optimise success. It was good to be able to guide the students as they
choose whether to study in the IB Diploma Programme, or pursue A-Levels here at ESK, and how
their subject choices can put them on to their career track efficiently.
We are looking forward to the SY production of Laura Wade’s Alice this week – we’ll have an
extensive account after the break.
As this portion of an active term comes towards the break it is stunning to witness how many
different opportunities have been presented to our students, and how well they do in competition.
We wish you all a lovely break.
All my best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Geçen hafta yolladığım haftalık mektubu takiben sizlere 10.sınıf öğrencilerimizin 2 hafta önce ODTÜKalkanlı kampüsüne yaptıkları gezi sonrası bir araya getirdikleri fotoğrafları aşağıdaki adreslerde
buşabilirsiniz:



http://www.englishschoolkyrenia.org/secondary-school/news/year-10-science-tripmiddle-east-technical-university-metu-21-october-2016
https://www.facebook.com/theenglishschoolofkyrenia/

Ayrıca sizlere bildirmekten heyecan duyduğum diğer bir haber de geçtiğimiz hafta 11 yetenekli
öğrencimizin Duke of Edinburgh International Award Expedition’ı Kıbrıs’ta tamamladıklarıdır.
Geriye dönüp baktığımızda 80 kilometreden fazla bir mesafede gerçekleştirdikleri keşif gezisi,
öncesinde hiç katetmedikleri bir mesafe idi ve özenle planlayıp sonunda büyük başarıyla
tamamladıkları bir sorumluluktu . İngiltere’de Dartmoor veya Brecon Beacons gibi bölgelerde
yapılan keşiflerle KKTC’de yapılanları karşılaştırırsak, burada yapılanların arazi bakımından daha zor
ve tehlikeli olduğunu kolayca görebiliriz. İngiltere’de çoğu özel okullarda her yıl bir veya iki Altın
Madalya kazanan vardır; hatta bu avaraj 0.5 de olabiliyor, çünkü oradaki öğrencilerin bu son aşamayı
üniversitenin ilk yılında da bitirme imkanları vardır. Halbuki ESK’nin cesur 11 öğrencisi, teker teker
zorluklara göğüs gererek kararlı adımlarla altın madalyaya doğru ilerliyorlar.
4 Kasım Cuma günü 19 öğrencimiz University of Nicosia’da iki-toplumlu genç girişimcilere yönelik,
Junior Achievement Cyprus tarafından düzenlenen yarışmaya katıldılar. Her iki toplumdan
öğrenciler karışık gruplarda yarıştılar. Yarışmaya katılan yüz öğrenci arasından öğrencilerimiz Koray
İbrahim’in grubu 1. lik; Daniel Todd’un grubu 2. lik; ve Asena Göker’in grubu 3. lük ödüllerini aldılar.
Onları tekrardan ESK adına tebrik ediyorum. Kazanan gruplar, yazın Harvard Üniversitesi ve MIT’nin
(Boston) düzenlediği profesyonel geliştirme programlarına katılacaklardır.
Pazartesi akşamı düzenlediğimiz Sixth Form Bilgilendirme programına katılım çok iyiydi. Her geçen
yıl üç koldan, öğrenci ve velilerle birlikte yürüttüğümüz bu toplantıda ne kadar daha iyi organize
olduğumuzu görmek sevindiriciydi. Başarıyla devam edebilmemiz için bu üç ayrı unsurun birlikteliği
gerekmektedir. Öğrencilere A-Level ve IB seçimleri konusunda yardımcı olabilmek bizi ayrıca
sevindirdi.
Bu hafta ayrıca dört gözle ESK Lise bölümünün sahneleyeceği Laura Wade yorumuyla ‘Alice’
oyununu seyretmek için sabırsızlanıyorum. Dönem tatilinden sonra sizlere fotoğraflar ve detaylı
bilgiler sunacağım.
Bir kez daha hareketli bir akademik dönemin sonuna gelirken, kısa sürede öğrencilerimize
sunduğumuz fırsatları gözden geçirmek ve öğrencilerimizin katıldıkları tüm yarışmalarda mutlak
başarılarına ortak olabilmek fevkalade bir duygudur.

En iyi dileklerimle,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

