
TIGA PERIODE PER TAHUN
2 Periode = 1 tahun akademik
(8 mata kuliah)

AEP

PERSIAPAN AKADEMIS DAN
BAHASA INGGRIS
Dari Level Pemula hingga Level Tertinggi

Penerimaan Universitas

2 0 1 8

Disertifikasi oleh Kementerian Pendidikan

DOGWOOD DIPLOMA

2 0 1 9


SEKOLAH BERASRAMA
L A K I / WA N I TA

Kolam renang di dalam ruang,
2 gedung olahraga, 2 kelas berbentuk teater,
laboratorium iptek, ruang musik yang memadai

Ke l a s 8 -12 | U m u r 13 -18

ASRAMA TERSEDIA UNTUK

500 MURID


J U M L A H

KAMAR TERSEDIA UNTUK

2 – 4 ORANG PELAJAR

M U R I D



600

Berasal dari 40 negara lebih

PROGRAM KEGIATAN SEKOLAH ASRAMA

2

P E R I O D E
38.600 Dolar Kanada



Jumlah peserta didik
rata-rata per kelas

(Maks. 24)

BERBINTANG 2014 & 2015

FASILITAS MODERN:

tersedia saat kelulusan

18

SMA PENERIMA PENGHARGAAN

SEKILAS

97%+
British Columbia, dengan ijazah

-

(8 bulan)

Menyediakan lingkungan yang aman, aktif,

Lokasi di tepi laut
Lingkungan aman

dan inklusif, di mana para murid dapat memperkuat
keahlian / keterampilan mereka agar sukses di sekolah

dan lebih matang sebagai bagian dari
warga dunia yang bertanggung jawab

20 menit dari pusat kota Vancouver



DUKUNGAN 24
JAM BAGI SISWA



Dipandu oleh tim terdiri dari 100 orang profesional
(guru, pembimbing, penasihat, serta staf teknik terlatih)


Persiapan Masuk Universitas
Dan Tim Pemandu Akademis
(diterima di 92 universitas yang tersebar di 12 negara
pada tahun 2016)

ASRAMA KAMI MEMBERIKAN

PELATIHAN KETERAMPILAN

UNTUK 4 HAL UTAMA

TRIMESTER SYSTEM
KELAS
MUSIM GUGUR

KELAS
MUSIM DINGIN

KELAS
MUSIM PANAS

6 Sep –
14 Des

2 Jan –
9 April

23 April –
31 Juli

2018

2019

2019

PERLINDUNGAN DIRI

KETERAMPILAN DIRI
PERENCANAAN DIRI PRIBADI

KEPEMIMPINAN



6L

Memberikan pengetahuan luas
Intisari dari kehidupan yang sukses

Kami sangat percaya bahwa ada beberapa hal penting di dalam bidang pendidikan, dimana jika seluruh hal ini bekerja bersama, maka akan menjadi petunjuk bagi pengembangan diri para generasi muda. Konsep ini sendiri dipraktekkan di Bodwell, terdiri dari “6L” (dalam bahasa Inggris).
Setiap kata dari huruf “L” ini merupakan bagian inti Bodwell, baik dalam program akademis maupun asramanya. Kami mempraktekkannya dan
mengajak para murid untuk menjadi manusia yang berwawasan luas dengan beragam kelas dan kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara
kesehatan mental dan fisik secara seimbang, termasuk untuk bekerja sama di dalam sebuah komunitas. 6 L sendiri merupakan pengingat sehari-hari dalam keyakinan kami bahwa pendidikan adalah perjalanan seumur hidup dan merupakan hal terpenting dalam sebuah kehidupan.

KEGIATAN
BELAJAR
lebih unggul
melalui bahasa
Inggris

KEMERDEKAAN

+

pemikiran
akademis

KEHIDUPAN

+

dengan gaya
hidup aktif
dan sehat

KEJELIAN
MELIHAT

KEPEMIMPINAN

+

untuk perubahan
yang lebih baik

+

ke dalam diri dan
selanjutnya di
masa depan



KASIH

+

untuk alam
dan sesama



JADWAL YANG SEIMBANG
AKADEMIK

KEHIDUPAN SISWA/SISWI

Dengan instruksi handal dari para guru, murid-murid pun membenamkan diri mereka
ke dalam kurikulum Kanada, sehingga lebih kritis dalam meningkatkan keterampilan
berpikir untuk kesuksesan di universitas. Kelas seni dan atletik (olahraga) memberikan
kebebasan bagi para murid untuk mengeksplorasi berbagai ide dan keinginan diri, sedangkan jika Anda mengikuti kegiatan klub atau tim, maka hal ini tentunya akan menantang kemampuan diri, baik dalam bentuk fisik maupun mental.

Program asrama ini mengajarkan hal lebih dari sekedar pembelajaran di sekolah atau
kelas biasa. Melalui berbagai kegiatan di kampus serta adanya kegiatan luar sekolah
yang diawasi, para murid dapat meningkatkan persahabatan satu sama lain sekaligus
memperluas pandangan mereka. Kehidupan para murid di sini merupakan kesempatan
bagi mereka yang ingin merasakan kegiatan partisipasi sekaligus untuk menjadi matang
sebagai seorang dewasa muda, serta mengisi hari demi bekal di masa mendatang.

CONTOH KEGIATAN: SENIN

CONTOH KEGIATAN: SABTU

7:00 pagi

Bangun pagi

8:20 pagi

Bangun pagi

7:30 pagi

Sarapan

8:50 pagi

Sarapan

8:15 pagi

Kelas

9:35 pagi

Kelas pengayaan diri

11:30 siang

Makan siang

12:20 siang

Kelas

12:50 siang

Makan siang

1:30 siang

Kegiatan asrama pertama

3:30 sore

Kegiatan klub

3:30 sore

Istirahat dengan panganan kecil

6:00 sore

Makan malam

6:00 sore

Makan malam

7:30 malam

Membaca / belajar

8:30 malam

Pengembangan keterampilan diri

11:00 malam

Kegiatan pribadi

10:30-11 malam

Waktu pribadi / istirahat

11:30 malam

Istirahat tidur

 604-998-1000 |  office@bodwell.edu
955 Harbourside Drive, North Vancouver, BC V7P 3S4

7:30 malam

   

Kegiatan asrama kedua

bodwell.edu

