16th May 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
When we look at what we can do for our children, providing a good education must be a clear
favourite world-wide. As a father of four children my reflection has always been that I wanted them
to have had more opportunities than I had. ESK is dedicated to try to achieve this for each end every
child in our care – the school was founded to fulfil this objective.
Giving young people opportunities that hitherto have only been accessible to a few has motivated
me throughout my career – access is a key word for me. I’ve written about it before but note it
again, we would advise you to avoid agents who place students in less well esteemed universities in
the UK in foundation years. Students from Cyprus have been by degree preyed upon by such
individuals who earn a considerable fee from lesser universities for each student they steer towards
them. Over 60% of our graduating students have offers from Russell Group universities within the
UK each year, and on merit should not trade-down to attend lesser institutions based upon poor
advice from outside of the ESK.
Many of our students are sitting international examinations at this time, and assessment season is
truly upon us. Initiatives to help young people prepare in a healthy way are dominant at this time.
When we think back to our own time and testing, there was always a thrill about staying up late, and
‘burning the midnight oil’, and in many cases our own parents may have caved in on this issue.
Taking a balanced look at what is a normal part of life – assessment – and maintaining a healthy lifestyle for each student is a real gift for each of them. Last minute efforts are not nearly as helpful as
steady consistent work throughout the year. Helping young people to realise this may be the biggest
skill we can impart.
Finally, we are holding an exhibition of our IB and A-Level art students’ work. The exhibition is open
from 15:30 – 17:00 every school day, Tuesday May 24th - Tuesday May 31st.
Have a lovely weekend.

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Çocuklarımız için yapabileceklerimize baktığımız zaman, onlara iyi bir eğitim sağlamak dünya
çapında bir ayrıcalık olmalı. Dört çocuk sahibi bir baba olarak, çocuklarıma herzaman kendi sahip
olduklarımdan daha fazlasını verebilmeyi istedim. ESK, okulumuzdaki her öğrenci için bunu
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. – Okulumuz ,bunu yerine getirebilmek amacıyla kurulmuştur.
Çok az insanın sahip olduğu fırsatları daha çok insana sunabilmek , kariyerim boyunca beni motive
eden bir unsur olmuştur. Daha önceleri yazmış olduğum ancak tekrar vurgulamak istediğim gibi,
çocuklarınızı İngiltere’de daha az talep gören üniversitelerin hazırlık sınıflarına göndermekte olan
acentelere başvurmaktan kaçınmanızı önermekteyim. Bu acenteler, adadaki öğrencileri daha az
prestiijli üniversitelere yönlendirerek, çocuklar üzerinden büyük kazançlar elde etmektedirler. Bizim
mezunlarımızın %60’I İngiltere’deki Russell Group bünyesindeki okullardan teklif almaktalar ve ESK
dışından gelen ve daha az tercih edilen okullara yapılan yönlendirmelere razı olmaktan
kaçınmalıdırlar.
Öğrencilerimizin çoğu için uluslararası sınavlara giriş zamanı başladı ve bu süreç bizim için
değerlendirmelerin yapıldığı bir zamandır. Bu sürede genç öğrencilerimize en doğru şekilde
yardımcı olmalıyız. Bizim zamanımızı düşündüğümde hatırlıyorum da , sınav döneminde geç saatlere
kadar çalışmak alışılagelmiş bir durumdu ve ailelerimiz buna anlayış gösteriyordu. Aslında sınavlar
normal hayatın içinde herzaman varolan bir süreçtir ve bu değerlendirmeleri hayatımızın içinde
dengede tutmak gerekmektedir. Çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam biçimi sağlamak öğrencilere
verebileceğimiz en güzel hediyedir. Kuşkusuz sınavlar için son dakika çalışmaları, yılboyunca yapılan
hazırlık sürecinin yerini tutamaz. Genç öğrencilerin bu durumu anlamalarına yardımcı olmak,
yapabileceklerimizin en iyisidir.
Yazımı bitirirken, IB ve A-Level öğrencilerimizin çalışmalarından oluşan bir resim sergisi
düzenlediğimizi eklemek istiyorum. Sergi, 24 Mayıs Salı – 31 Mayıs Salı günleri arasındaki hafta
boyunca, 15.30-17.00 saatleri arasında hergün gezilebilir.
Hepinize harika bir haftasonu dilerim.

Hector MacDonald
Okul Müdürü

