15th January 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
University Applications
Our UCAS processes for university and college placement in the UK come to a close today, and we
have had a thrilling time working with students up to this point – it’s like a form of evolution. Thanks
are extended to Ms Gulce Barutcuzade who has given a huge amount of time and skill to every
student in Y12 and Y13 getting them to this point. Earlier thoughts and goals get superseded by
better ones as the Sixth Form experience takes place.
Sixth Form Presentation
We were heartened by the number of parents and student in Y10 and Y11 who came to Monday
evening presentation on Sixth Form study at ESK. I’m starting to work with several families who
have made appointments as the process begins, and it reminds me that having both the IBDP and ALevels though unique in Cyprus we really serve our students well. Recently I was told that some
schools in Cyprus purport to teach A-Level Sciences with no laboratory facilities, using YouTube to fill
the gap – this just cannot be condoned. Our programmes have been devised to make sure that our
students have a selective advantage as they seek higher education places.
Able, Gifted & Talented Programme (A,G&T)
We teach students with a range of ability school-wide, and differentiation takes place in every
classroom, which aids student of all abilities to get the most out of their time with us. Each student
and their growth and success is of equal importance to us all. One of the developments in the SY
that further helps this differentiation, and can stretch and stimulate the very able is our A, G & T
Programme. As you may know, by the end of the last academic year, the secondary teachers at ESK
had selected some 24 students for the scheme from the then years 9 – 12, based on rigorous
selection criteria. At the time, we wrote letters home to parents of the selected cohort, asking them
to agree to the terms of the programme. The A, G & T coordinating team, Dr Bruce Wiltshire and Ms
Hannah Tweedley, have been working hard over the last few weeks of the winter term to augment
this list. We are now in the situation where we have increased the A,G & T cohort to include all of
the secondary school. Some 20 new students have been added to last year’s list, mainly from years
7, 8 and 9. We will, next week, be writing to the parents of these new additions to the cohort to ask
them to sign up to the terms and conditions of the A,G&T scheme.
The school and the teacher community will help these individuals become as accomplished and as
‘rounded’ as possible by getting them involved in appropriate extra-curricular activities, and
extending their proficiency, wherever possible, in normal lessons. In this way we can ensure that
they can compete with the best students in comparable independent schools in the UK, for selection
to their chosen degree course at a top university. During an upcoming assembly we will be
presenting certificates to those in the programme.
Y5 & Y6 Meeting, Wednesday 20th January
Next Wednesday at 3:45 pm we are holding a special talk, and open house for students in Y5 and Y6
and their parents so they can witness the quality of education we provide in the SY. Our teachers
are really excited about the evening, and we all hope you can make plans to attend.
We all wish you a lovely weekend, rain free I hope, and a great start to a busy week.

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Üniversite Başvuruları
Öğrencilerimizin İngiltere üniversitelerine yerleşme sürecindeki UCAS başvurularımızı bugün
tamamlıyoruz.Gerçektende bu seviyeye gelebilmek için öğrencilerimizle beraber oldukça heyecanlı
bir dönem geçirdik.- Bu, tıpkı bir evrim süreci gibiydi. Başvuru sürecinde , 12. ve 13 sınıf
öğrencilerimizle birebir çalışarak geçirdiği zaman ile verdiği büyük emek için Mrs Gülce
Barutcuzade’ye teşekkürlerimi sunarım. Öğrencilerin başlangıçtaki düşünceleri , Sixth Form
deneyimini yaşadıkları bu zaman zarfında değişerek yerini daha iyilerine bırakmaktadır.
Sixth Form Sunumu
Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Sixth Form programı bilgilendirme toplantısındaki 10. ve 11.sınıf
öğrencilerimizle velilerinin katılımındaki yoğunluk bizleri heyecanlandırdı. Bu sürece başlarken,
birçok aileyle birebir yapacağım görüşmeler için çalışmaya başlıyorum. Nitekim bu, adada
öğrencilerimize gerek A-Level gerekse IB konusunda en iyi programı sunan okul olduğumuzu
hatırlatmaktadır. Son zamanlarda, adadaki bazı okulların A-Level Fen Bilgisi derslerindeki deneyleri
laboratuvarlarında yaptırmak yerine, youtube’dan izleterek öğrettiklerini duydum.- Bu kesinlikle
kabul edilemez bir durumdur. Oysa bizim programlarımız, öğrencilerimizin seçildikten sonra da tüm
üniversite eğitimleri boyunca başarılı olacakları biçimde tasarlanmıştır.
Yetenekli Öğrenciler için Özel Program (Able, Gifted & Talented Programme -A,G&T)
ESK’da, okul çapında farklı yeteneklere göre özel eğitim verilmektedir . Bu sistem, beraber
çalıştığımız ve her sınıfta farklılıklar gösteren öğrencilerin, tüm yeteneklerini ortaya
çıkarabilmelerine olanak vermektedir. Her öğrencimizin gelişimi ve başarısı bizim için eşit önem
taşımaktadır. SY programındaki değişikliklerden biriside bu farklılığı destekler türdendir ve A,G & T
programını harekete geçirebilecek derecede esnektir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz akademik yılın
sonunda ESK orta-lise öğretmenleri, 9.sınıflardan 12.sınıflara kadar olan öğrencilerden 24 ‘ünü zorlu
kriterlere dayanarak seçmişlerdir. O zaman seçilen öğrencilerin velilerine bir mektup göndererek
program detayları üzerinde hemfikir olduk. A,G&T koordinasyon ekibi, Dr Bruce Wiltshire ve Ms
Hannah Tweedley’den oluşmaktadır. Bu öğretmenler geçtiğimiz haftalar boyunca, kış dönemindeki
listeyi uzatabilmek için oldukça yoğun şekilde çalışmaktaydılar. A,G & T programını, içersine ortalise sınıflarının tümünü dahil edebilecek şekilde geliştirmekteyiz. Şu anda çoğunluğu 7.8. ve 9.
Sınıflardan olmak üzere 20 yeni öğrenci daha listeye eklenmiştir. Önümüzdeki hafta bu yeni eklenen
öğrencilerin velilerine de anlaşma şartlarını içeren mektubu göndereceğiz.
Okul ve öğretmenler, bu öğrencilerin “üç boyutlu” yani tam donanımlı yetişebilmeleri amacıyla
müfredatın yanısıra ekstra programlara dahil olmaları için birlikte çalışmaktadır ve mümkün olan
heryerde normal derslerinde de yeterliliklerini artırmayı amaçlamaktadırlar. Bu programla
öğrencilerimizin üniversiteye seçilme yolunda, İngiltere’de bulunan özel okullardaki en iyi
öğrencilerle rekabet edebileceklerinden eminiz. Bu programın sonunda yapılacak törende
öğrencilere sertifikaları verilecektir.
Y5 & Y6 Toplantısı - 20 Ocak Çarşamba
Bu Çarşamba günü saat 3:45’te sizlerle çok özel bir konuşma yapacağız ve orta-lise sınıflarındaki
eğitimin kalitesine 5.ve 6.sınıflardaki öğrencilerimiz ile velileri bizzat şahit olacaklardır.
Öğretmenlerimiz, katılmayı planladığınızı düşündüğümüz bu toplantı için oldukça heyecanlılar.
Hepinize harika ve güneşli bir hafta sonu ile yoğun bir haftaya güzel bir başlangıç diliyoruz.

Hector MacDonald
Okul Müdürü

