ÖNEMLİ NOTLAR

•
•
•
•

Eğitiminizi Kanada’nın Alberta eyaletinde lider
bir okul bölgesinde yapın
Sahip olduğu bölge okullarında kayıtlı 700’den
fazla uluslararası öğrenci ileResmi Uluslararası
Öğrenci Programı
Geniş çaplı akademik ve alternatif eğitim
programı seçenekleri
Güvenli, destekleyici Aile Yanı Konaklama
Hizmetlerinden yararlanın

PROGRAM ÖZELLİKLERİ

•
•
•
•
•

Alberta Lisesinden Mezuniyet Diploması
İkinci Dil olarak İngilizce (ESL)
Uluslararası Bakalorya (IB) ve İleri Yerleştirme
(AP)
Sahne ve Görsel Sanatlar, Bilim ve Teknoloji,
Alternatif Sporlar
Üniversiteye Hazırlık

PROGRAM BİLGİLERİ

•
•
•
•
•
•
•

Program Seviyeleri: Anaokulu ile 12inci Sınıf
arası
Takvim Yılı: Eylül – Haziran
Başlangıç: Eylül veya Şubat
Devlet ve Özel Okul Karşılaştırması: Devlet
Programın Kuruluş Yılı: 1995
Haftalık Eğitim Saatleri: 25
Orta Öğretim Sonrası Kabul: Liseden mezun
olmayı başaran uluslararası öğrenciler, Alberta
eyaletindeki üniversite, kolej ve teknik okulların
yanı sıra dünya çapında çoğu orta öğretim
sonrası kurumuna başvuru yapma niteliğine
sahip olurlar

KABUL AŞAMASINA BİR BAKIŞ

•
•
•
•

Minimum İngilizce Gereksinimi: Yok
Minimum Akademik Gereksinimler: Alınan
derslerin en az % 50’sinden geçer not alınmış
olmalıdır
Referans Mektubu: Gereklidir
Son Başvuru Tarihleri: Başlangıç tarihinden
en az 3-4 ay önce başvurmanızı öneririz

TOPLUM ve YER

•
•
•
•
•
•

Edmonton Devlet Okulları, Eğitim Merkezi
One Kingsway, Edmonton, Alberta T5H 4G9, Canada
Tel: +1-780-429-8249, Faks: +1-780-425-6405
E-posta: isp@epsb.ca, URL: http://internationalprograms.epsb.ca

Alberta eyaletinin başkenti
Şehir Nüfusu: 1.000.000
İklim Sıcaklıkları: -15° ila 25 °C
Ortam: Kentsel Yaşam
İmkânlar: alışveriş merkezleri, toplum eğlence
merkezleri, dinlenme merkezleri, buz pateni
pistleri, kayak tepeleri ve havuzlar
Dünyaca ünlü Alberta Üniversitesi de dâhil
olmak üzere birçok tanınmış orta öğretim
sonrası kuruma ev sahipliği
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KONUM
Edmonton, geniş parkları ve sahip olduğu nehir vadisinin doğal güzelliği ile dikkat çeken
harika bir şehirdir. 1 milyondan fazla nüfusu olup büyümekte olan bir şehirdir. Şehir,
güvenli, temiz ve modern bir şehir olup mükemmel bir devlet okulu eğitim sistemine
sahiptir ve ayrıca dünyaca ünlü Alberta Üniversitesi’nin yanı sıra çok sayıda saygın orta
öğretim sonrası kurumuna da ev sahipliği yapmaktadır.
Uluslararası öğrenciler, sanat, dans ve tiyatro gösterileri, profesyonel hokey ve Amerikan
futbolu maçları, mükemmel restoranlar ve çok sayıdaki alışveriş olanakları fırsatlarından
yararlanabilmektedirler. Kozmopolit bir üne sahip olan Edmonton şehri ayrıca
uluslararası düzeyde kültürel, ticari ve rekreasyonal ortaklıklar için de fırsatlar
sunmaktadır.
Rocky Mountains yalnızca bir kaç saat uzaklıkta olup kayak, kar kaykayı ve geziler için
mükemmeldir.

PROGRAMA GENEL BAKIŞ
Edmonton Devlet Okulları (Edmonton Public Schools, EPS) eğitim programlama
alanında mükemmel bir üne sahiptir. Bu Okul Bölgesi’nde 1995 yılından bu yana
Uluslararası Öğrenci Programı (International Student Program, ISP) hizmetleri
sağlanmaktadır ve her yıl tüm dünyadan 700’den fazla öğrenciye hizmet verilmektedir.
Programın temeli sağlam olup zorlayıcı ve aktif bir okul ortamında öğrenci yetiştirme
amacına bağlı kalmıştır. Şehirdeki 13 liseden herhangi birinde eğitim görecek
öğrencilerin son derece nitelikli ve sevecen öğretmenler, danışmanlar ve personel
yardımı ile yüksek kaliteli bir eğitim alacakları kesindir.
Bu programda, anadili İngilizce olmayan öğrenciler için bir “İkinci Dil olarak İngilizce”
(English as a Second Language, ESL) programı ve bunun yanı sıra Kanadalı akranları ile
birlikte eyalet bazında okul eğitimi müfredatı uygulanmaktadır. ESL programı, İngilizce dil
becerilerini dostane ama zorlayıcı bir ortamda geliştirmek isteyen öğrenciler için
tasarlanmıştır. İleri seviyede akademik yetenekli öğrenciler için Uluslararası Bakalorya ve
İleri Yerleştirme programları da mevcuttur.
Eyalet müfredatı, zorlayıcı temel derslerden oluşmaktadır: İngilizce, sosyal bilgiler,
matematik, biyoloji, kimya, fizik, güzel sanatlar ve meslek geliştirme ve teknoloji
çalışmaları. Ayrıca, öğrenciler bir dizi ders seçenekleri arasından seçim yaparak Alberta
eyaletinin eğitim sisteminin gereksinimlerini karşılayan kendilerine özgü bir program da
oluşturabilirler. Edmonton şehrinin devlet okul sisteminde 12. sınıftan mezun olan
öğrenciler, Kanada’nın içindeki ve başka yerlerdeki tüm üniversitelere, yüksekokullara ve
enstitülere başvurmak için yeterli niteliğe sahip olmaktadırlar.
Uluslararası öğrenciler, lider bir Kanadalı okul sisteminden mezun olma avantajını elde
etmenin yanı sıra dünya çapında pratik uygulamaları olan İngilizce dilinde de beceri ve
akıcılık kazanmaktadırlar.

ETKİNLİKLER VE TESİSLER
EPS, öğrencilere eğitimlerinde yardımcı olmak için gelişmiş tesisler kullanmaktadır.
Akademik kaynaklar arasında bilgisayar destekli öğretim, bilimsel laboratuvarlar, dans
stüdyoları, televizyon stüdyoları, kütüphane ve teknoloji merkezleri bulunmaktadır.
Öğrenciler, mükemmel atletizm ve rekreasyon tesislerinden yararlanabilirler. Futbol,
basketbol, badminton ve kros kayağı gibi sporların yanı sıra yaratıcı yazarlık, fotoğrafçılık
ve öğrenci liderliği gibi alanlara ilgi duyan öğrenciler için de ders dışı etkinlikler
bulunmaktadır.

OKUL DEMOGRAFİK VERİLERİ

•
•
•
•

Öğrenci Yaşları: 5 – 20 yaş
Sınıf Öğrenci Sayısı: 22 – 28
Okul Boyutu: 300 – 2.500
Öğrenci / Öğretmen Oranı: 22 – 28:1

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

•
•
•

Program Kaydı: 700’ün üzerinde
Bölgedeki Kaydın % oranı: % 1
Menşe Ülkeler: ABD, Almanya, Brezilya, Çin,
Endonezya, Hindistan, Hong Kong, İngiltere,
Japonya, Kolombiya, Kore, Makao, Malezya,
Meksika, Rusya, Tayvan, Tayland, Vietnam ve
diğer birçok ülke

ÜCRET İADE POLİTİKASI

•
•
•

•

Öğrenciler Edmonton Devlet Okulları’nda
eğitime başladıktan sonra herhangi bir ücret
iadesi yapılmayacaktır
Geç başlayanlara herhangi bir ücret iadesi
yapılmayacaktır
Öğrenciye aşağıdaki şartlarda ücret iadesi
yapılacaktır
o Edmonton Devlet Okulları’ndan kabul
alamadığında
o Öğrenci Vizesi alamadığında
o 30 Eylülden önce Kanada’da Daimi
İkamet İzni elde etmesi halinde veya
ebeveynlerin öğrencinin eğitim
programının süresi boyunca geçerli
olacak bir Çalışma İzni ya da Öğrenci
Vizesi (programa bağlı olarak) elde
etmesi halinde
Tüm ücret iade talepleri yazılı olarak
yapılmalıdır ve iadeler sadece orijinal mükellefe
yapılacaktır

KABUL
Uluslararası Öğrenci Programına yapılacak başvurular, sitemizde veya başvuru
formunda bulunan talimatlara uygun olarak hazırlanıp, e-posta (tarayıcıdan geçirilmiş
belgeler kabul edilir), kurye veya taahhütlü posta ile bize gönderilebilir.
Sadece eksiksiz olan başvurular kabul edilecektir ve bu başvurularda, başvuruyu yapana
ait aşağıdaki belgelerin kopyası eklenmiş olmalıdır:
− Talep edilen eğitim dönemini, kalınacak yer düzenlemelerini ve okul tercihlerini
de içeren, eksiksiz olarak tamamlanmış ISP başvuru formu
− pasaport
− Son iki okul yıla ait transkriptlerin İngilizce tercümeli nüshaları
− Şu andaki bir öğretmeniniz veya okul müdürünüzden alınmış İngilizce tercümeli
bir tavsiye mektubu
− aşı kayıtları
− 18 yaşından küçük olanlar için noter onaylı velayet beyanı, (bu belge Aile Yanı
Konaklama Hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler için kullanılacaktır)
− Tam olarak ödenmiş başvuru ücreti, eğitim ücreti ve sağlık sigortası ücreti
Başvurular, başvuru belgelerinin ve ücret ödemelerinin eksiksiz alınmasından sonra,
eğitim programlarımıza kabul edilebilirlik için işleme alınacaktır. Başvuruyu yapana
programa kabul edilmesi halinde, Edmonton Devlet Okulları tarafından yazılmış resmi bir
Kabul Yazısı gönderilecektir ve bu yazı, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik (Citizenship
& Immigration Canada) dairesinden Öğrenci Vizesi almak için yapılacak başvuruda
kullanılacaktır. Tamamlanan Öğrenci Vizesi başvuruları, ülkenizdeki vize işlem
hizmetlerinin verildiği Kanada diplomatik misyonlarına gönderilmelidir. Yeterli işlem
süresi sağlamak amacıyla öğrencilerin Öğrenci Vizesi başvurularını, en az 3-4 ay
önceden yapmaları tavsiye edilir.

AİLE YANI KONAKLAMA PROGRAMI
Edmonton Devlet Okullarına devam ederken Aile Yanı Konaklama hizmetlerine ihtiyaç
duyan uluslararası öğrencilere yardım için Kanada Aile Yanı Konaklama Ağı (Canada
Homestay Network, CHN) ile işbirliği yapılmaktadır. Edmonton Devlet Okulları ile CHN
arasındaki bu işbirliği sayesinde öğrencilere Edmonton’da eğitim programlarına devam
ederken iyi desteklenmeleri için sıcak ve misafirperver Aile Yanı Konaklama imkânları
sunulmaktadır. Aile Yanı Konaklama hizmetlerindeki öğrencileri desteklemek için, CHN
İlişki Yöneticilerinin hizmetleri gerektiğinde hem öğrencilere hem de onları misafir eden
ailelere sunulmak üzere hazırdır. Uluslararası Programlar internet sitesinde “Aile Yanı
Konaklama Programı” linkine tıklayarak Aile Yanı Konaklama başvuru formu linkine
ulaşabilirsiniz.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE DESTEK
Uluslararası Programlar ekibi ile okullarda bulunan özel personel ve öğrenciler,
uluslararası öğrencilerin yeni ortama uyum aşamalarında mümkün olduğunca az stres
yaşamalarını sağlamak için destek sağlarlar. Öğretmenler ve öğrenci danışmanları
öğrencilere maddi, eğitimsel ve şahsi konularda ve orta öğrenim sonrası eğitime geçişte
danışmanlık yapmaya hazırdır. Çeviri hizmetleri sağlamak için farklı diller için personeller
hazır bulunmaktadır.
Birçok Bölge okulunda uluslararası öğrencilerin şahsi kültürel ihtiyaçlarına hitap eden
uluslararası kulüpler yer almaktadır. Destek personeli yardımıyla, öğrenciler, Kanada’da
yalnız olmanın stresini azaltabilmek adına diğer uluslararası öğrencilerle kutlamalar ve
sosyal toplantılar da düzenleyebilmektedirler.
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ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ!
Edmonton Devlet Okullarındaki
öğrenciler, başarılı bir sistemden
sonuç almaktadırlar!
Şu sonuçlara bakınız!
•

Alberta öğrencileri, 15 yaşlar için
mevcut yeni uluslararası standart
testlerde fen bilgisi ve okuma alanında
dünyada ilk 10 içinde yer almaktadır.

•

Edmonton Devlet Okullarında
uluslararası öğrencilerin % 80 ile
% 100 arasında bir oranı, her yıl
yapılan eyalet diploma sınavlarında
kabul edilen standardı
karşılamaktadır.

15 YAŞ İÇİN STANDART TESTLERDE ULUSLARARASI SIRALAMALAR *
FEN BİLGİSİ

OKUMA

MATEMATİK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Singapur
Alberta
Japonya
Estonya
Çin Taypey
Finlandiya
Makao, Çin
Kanada
Vietnam
Hong Kong, Çin
BSJG, Çin
Kore
Yeni Zelanda
Slovenya
Avustralya

Singapur
Alberta
Hong Kong, Çin, Kanada
Finlandiya
İrlanda
Estonya
Kore
Japonya
Norveç
Yeni Zelanda
Almanya
Makao, Çin
Polonya
Slovenya
Hollanda, Avustralya

Singapur
Hong Kong, Çin
Makao, Çin
Çin Taypey
Japonya
BSJG, Çin
Kore
İsviçre
Estonya
Kanada
Hollanda
Alberta
Danimarka
Finlandiya
Slovenya

* "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü" tarafından yapılan araştırmalardan ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı (OECD PISA) tarafından yapılan Uluslararası 2015 Yılı Testlerinden alınmıştır.
PISA puanları belli bir aralıkta ortalama olarak verilmiştir, Alberta sonuçlarında güven aralıkları dikkate alınmıştır.
OECD PISA internet sitesini ziyaret ediniz: www.pisa.oecd.org.
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ÜSTÜN AKADEMİK BAŞARI

Edmonton Devlet
Okullarında okuyan
uluslararası öğrenciler
aldıkları derslerde başarılı!

 2016-17 öğretim yılında Alberta Eğitim Diploması kursları lise
seviyesindeki uluslararası öğrencilerin başarı dereceleri – Eyalet içi
kabul edilebilir standartları karşılayan veya aşan öğrenci yüzdesi
aşağıdaki gibidir:
 Sosyal Bilimler 30-1: %100

 Kimya 30: %98

 Matematik 31: %97

 İngilizce 30-2: %97

 Soyut Matematik 30: %94

 Fen Bilgisi 30: %93

 Biyoloji 30: %93

 Fizik 30: %93

 Sosyal Bilimler 30-2: %90

 İngilizce 30-1: %87

 2016-17 öğretim yılında Alberta eyalet içi başarı sınavlarında ortaokul
seviyesindeki
uluslararası
öğrencilerin
başarı
dereceleri
–
%100’ü Matematikte kabul edilebilir standardı karşıladı veya aştı,
%67’si Fen Bilgisinde kabul edilebilir standardı karşıladı veya aştı,
%50’si Sosyal Bilimlerde kabul edilebilir standardı karşıladı veya aştı ve
%50’si Dil Sanatlarında kabul edilebilir standardı karşıladı veya aştı.
 Uluslararası öğrencilerin 2016-17 öğretim yılında okula devamlılık oranı
neredeyse mükemmel seviyedeydi.
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