21st March 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
We had the most extraordinary assembly this week in the secondary years, presenting leadership
certificates to those who have successfully completed the Chartered Management Institute courses,
as well as announcing our new prefects and Head Boy and Head Girl listed below.
From the Maths Department we were treated to a competition to honour pi-Day. Three students
competed to see who could remember the value of pi to as many places as possible.
Congratulations go to winner Jacob Swanson and runners up Hana Ömer and Demet Kansu.
We also had the pleasure of awarding Vladislava Matveeva her certificate on being the best
international student world-wide in visual arts graphics in her IGCSE examinations. To date ESK has
had such a high honour in Russian as well as visual arts graphics, and in my long career I’ve never
witnessed this before. We have both ultra-talented students and expert and committed teachers
which leads to such wonderful results.
Congratulations go to school prefects: Matan Ben Dek, Tolga Atun, Kaan Ibrahim, Bilge Nevzat, Holly
Cartwright, Günsel Recaioğlu, Poppy Hall, Doğa Bulakbaşı and Alçın Korkut. Head Girl Cecilie Nielsen,
and Head Boy Noah Swanson will lead these talented student in service to the school community.
The calibre of those applying was striking and totally world-class. Congratulations are also due to
Sera Gürler of Year 9 for achieving a bronze medal in the TRNC Secondary Schools Fencing
Championship. Sera’s award, along with the silver medal achieved by Ece Öncül (as mentioned in my
letter last week) helped ESK to finish the national tournament in second place overall.
From time to time I hear news of students studying in other schools and colleges in Cyprus and I
want to share a sense of being perplexed by some things. Our shared sense of aspiration and what
university placement our students deserve seems so much higher than others. I hear of students
gaining places in foundation courses at universities in the UK from other schools and colleges, which
will oblige them to spend four years gaining a three-year degree. I don’t understand why a family
would choose to spend so much more when bright students should be accessing first year places in
three-year courses?
It is also the case that those entering at foundation level usually are placed as their effective English
is too weak for first year study, and only 30-40% of such an intake will make it into first year studies
after their foundation year. One wonders where the 70% or so that don’t succeed end up studying?
Our university and college placement is second to none world-wide; we start planning earlier and
stay up to date on all news which could influence placement. Knowing who to approach and how to
approach universities is something that can only be acquired by decades of placement experience,
and networking.
International Day and the Cyprus Cultural Event last week were exciting and uplifting, and I’d like to
thank each and every one who made the day so very successful. Watching the children enjoy the
afternoon and evening was a real treat.
Next week we will be celebrating World Poetry Day on Monday with a special assembly which
includes poetry read by notable academıcs and poets like Gürgenç Korkmazel and also Stephanos
Stephanides, Professor of English and Comparative Literature at the University of Cyprus.

Hector MacDonald
Principal
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Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Bu hafta gerçekleşen ; Chartered Management Institute derslerini başarıyla tamamlayan liderlerin
takdim edildiği ve aşağıda belirtilen yeni okul temsilcilerimiz ile başkanlarımızın anons edildiği ortalise toplantımız oldukça sıradışıydı.
Matematik bölümü , Pi Günü için özel bir yarışma düzenledi. 3 öğrencimiz mümkün olduğunca çok
sayıda Pi değerini hatırlamak için birbirleriyle yarıştılar. Kazanan öğrencilerimiz Jacob Swanson, Hana
Ömer ve Demet Kansu’yu tebrik ediyoruz.
Ayrıca Vladislava Matveeva isimli öğrencimiz tarafından IGCSE sınavları görsel sanatlar dalında elde
edilen, uluslararası öğrenciler arasındaki dünya birinciliği bizleri çok mutlu etmiştir. Bugüne kadar
ESK’nın elde ettiği , gerek Rusça gerekse Görsel Sanatlar dalındaki bu kadar yüksek dereceye uzun
kariyer hayatımda daha önce tanık olmadım. Sahip olduğumuz üstün yetenekli ve uzman
öğrencilerle öğretmenlerimizin çabası birleştiğinde ortaya böyle harika sonuçlar çıkmaktadır.
Tebrikler okul temsilcilerimiz içindir: Matan Ben Dek, Tolga Atun, Kaan Ibrahim, Bilge Nevzat, Holly
Cartwright, Günsel Recaioğlu, Poppy Hall, Doğa Bulakbaşı ve Alçın Korkut. Kızlarda Okul Başkanı,
Cecilie Nielsen ve Erkeklerde Okul Başkanı Noah Swanson ise bu yetenekli öğrencilere okul içindeki
çalışmalarda liderlik edecektir.Başvuranların kalitesi dünya standartlarına göre çok iyiydi.
Ortaokullararası Eskrim Şampiyonasında bronz madalya kazanan 9.sınıf öğrencimiz Sera Gürler ‘i de
tebrik ediyoruz. Sera’nın bu ödülü ve geçen hafta bahsettiğimiz Ece Öncül’ün kazandığı gümüş
madalya ile ESK, bu turnuvayı 2. sırada tamamlamıştır.
Zaman zaman adadaki diğer okullar ve kolejlerde okuyan öğrencilerden kimi haberler duyuyorum.
ve şaşırdığım bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Okulumuzdaki üniversite yerleştirme hedeflerimizi
başkalarından çok daha yüksek buluyorum. Diğer okullar ve kolejlerden öğrencilerin İngiltere’deki
üniversitelerin Foundation ( Hazırlık) sınıflarına kabul olduklarını duyuyorum. Ki bu, üç yıllık
üniversite eğitimi için dört yıl harcamak anlamına geliyor. Ailelerin , üç yıllık üniversitelere birinci
yıldan başlayabilecek parlak öğrencileri için, niçin böyle bir durumu kabul ettiklerini ve okula bir yıl
fazladan para harcamayı tercih etmelerini gerçekten anlayamıyorum. Üstelik birde bu hazırlık yılının
sonunda öğrencilerin sadece %30 -40’ı birinci sınıfa geçebilmektedir. Bu sürecin sonunda programı
başarıyla tamamlayamayan %70 ‘lik dilimdeki öğrenciler acaba ne yapıyorlar? Bizim üniversite
yerleştirme programımız dünya standartlarındadır çünkü planlamalara daha erken başlıyoruz ve
başvuruyu etkileyebilecek tüm detaylar tarafımızca yakından takip ediliyor. Bu işi tam anlamıyla
yapabilmek için yılların tecrübesine sahip olmak ve bu tecrübenin getirdiği bağlantıları kullanabilmek
çok önemlidir.
Uluslararası Gün ve Kıbrıs Kültür Günü etkinliği geçtiğimiz hafta heyecan içinde yapıldı. Bu özel
günün başarıyla gerçekleşmesinde katkısı bulunan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gün
boyunca eğlenen çocukları izlemek gerçekten harikaydı.
Gelecek hafta Pazartesi günü , düzenlenecek özel toplantıda değerli şair Gürgenç Korkmazel ve
University of Cyprus’tan akademisyen English and Comparative Literature Professor Stephanos
Stephanides eşliğinde şiirler okunacağı , Dünya Şiir Günü’nü kutlayacağız.
Hector MacDonald
Okul Müdürü

