ÜNİVERSİTE HAZIRLIKLI ÖZEL YATILI LİSE

Bodwell Lisesi, 8. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim-öğretim ile üniversiteye hazırlık programı sunan, karma eğitim

BODWELL

HAKKINDA

uygulayan özel bir yatılı okuldur. Kanadalı yatılı okullar arasında bir lider olarak tanınan okulumuzun çeşitlilik
içeren öğrenci nüfusu, okulumuzu öğrenmek, çalışmak, oynamak ve yaşam boyu kalıcı olacak anılar ve dostluklar
geliştirmek için zengin ve heyecan verici bir yer haline getirmektedir. Bodwell, yıl boyunca 40’dan fazla ülkeden
gelen yaklaşık 650 öğrenciyi ağırlamaktadır!

KAMPÜS VE

KO NUM

Bodwell, Vancouver şehir merkezine bakan bir sahil konumunda olan Kuzey Vancouver’da yer almaktadır.
Okulumuzda kapalı yüzme havuz, 2 kafeterya, 2 çok amaçlı spor salonu, 2 tiyatro-konferans salonu, müzik odası,
kütüphane ve oyun sahası bulunmaktadır. Kampüsümde bulunan Yatılı Okul Programımız, 515’den fazla öğrenciyi
barındırmaktadır. Erkekler ve kızlar ayrı salonlarda yaşamakta ve yetkili personelimiz tarafından 24 saat bakım,
rehberlik ve denetim hizmeti almaktadır. Yurtta kalan öğrencilerimiz üç hayati beceri kazanır: kişisel bakım,
bireylerarası iletişim ve liderlik.

İKİ DÖNEM + TEMMUZ YAZ DERSİ
GÜZ DÖNEMİ | 5 DERS

BAHAR DÖNEMİ | 5 DERS

TEMMUZ | 1 DERS

Bodwell’de bir yılda iki dönem sunulmaktadır. Öğrenciler Şubat veya Haziran ayında mezun olabilirler. İki dönemde bir öğrenci
mezun olması için gerekli 10 akademik dersi tamamlayabilir. Temmuz ayında ise öğrenciler fazladan bir akademik dersi daha
tamamlamalarına imkan verilir. Bu dönemde öğrenciler eksik derslerini tamamlayabilecekleri gibi üst sınıftanda ders alabilirler.

AKADEMİK
VE İNGİLİZCE

HA ZIRLIK

AKADEMİK

DERECE

PROGRAMI

Bodwell, 8.-11. sınıflar için Akademik ve İngilizce Hazırlık Programı (AEP) sunmaktadır. 8. ve 9. sınıflar üç seviyeye
ayrılmakta, 10. ve 11. sınıflar ise dört seviyeye ayrılmaktadır. İngilizce yeterliliğinde belirli bir düzeye erişildiğinde,
öğrenci bir sonraki seviyeye yükseltilir. Öğrenciler akademik programda başarılı olabileceklerini kanıtlayana kadar
bu programda devam ederler.

8. ila 12. sınıflardaki Bodwell dersleri güçlü akademik gelişim düşünülerek tasarlanmıştır. Mezunlar, Britanya
Kolombiyası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen, dünya çapındaki üniversiteler tarafından kabul edilen bir
lise diploması alır. Bodwell, her sınıfı en fazla 24 öğrenci ile sınırlandırmaktadır, ortalama öğrenci sayısı ise 19’dur.

GELİŞTİRME

Tüm öğrenciler, her Cumartesi sabahı -Pazartesi ve Cuma arası gördükleri 30 saat akademik dersin üzerine-

(CUMARTESİ)

– İngilizce – Dünya Vatandaşlığı – Kariyer Beklentileri – Ders Dışı Eğitim ve Spor – Yeni Medya ve Performans

SINIFL ARI

ekstra dersler alırılar. Öğrenciler, Cumartesi günleri aşağıdaki alanlardan birinden ders almak üzere kayıt olurlar:
Sanatları. Öğrenciler her dönem mutlaka Cumartesi dersi almak üzere yönlendirilir ve bu dersler karnede yer alır.

Mezunlarımız sadece İngilizce’de akıcılığa ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda hedeflerini yüksek tutmayı ve
kendilerine lise sonrası yaşamda ve sonrasında yardımcı olacak hayat boyu öğrenmeye yönelik derin bir arzuyu

ÜNIVERSİTEYE

HAZIRLIK

güçlü tutmayı öğrenirler. Üniversite ve Kariyer Rehberliği Ekibi, öğrencilerin beceri ve hırslarını, mutluluk ve başarı
için en iyi fırsatlara doğru kullanmalarına yardımcı olur. Atölye çalışmaları, sunumlar, üniversite kampüsü ziyaretleri
ve çok sayıdaki üniversite kabul kadrosu ile ilişkileri sayesinde, ekip üniversite başvuru sürecinde öğrencilere yol
göstermektedir.

ÖRNEK GÜNLÜK PROGRAM
Öğrencilerin Bodwell’deki haftalık programları aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. Ekipler, kulüpler, festivaller, etkinlikler, geziler ve yaşam becerileri atölyeleri sunmaktayız.

ÖRNEK GÜN: PAZARTESİ

ÖRNEK GÜN: CUMARTESİ

7:00

Uyandırma

8:20

Uyandırma

7:30

Kahvaltı

8:50

Kahvaltı

8:15

Sınıflar

9:35

Geliştirme Sınıfları

11:30

Öğle Yemeği

12:50

Öğle Yemeği

12:15

Sınıflar

13:30

Yatılı Okul Etkinliği Seçenek I

15:30

Kulüpler & Ekipler

15:30

Atıştırmalık Yemek

17:30

Akşam Yemeği

18:00

Akşam Yemeği

19:00

Ödev ve Ders Çalışma Zamanı

19:30

Yatılı Okul Etkinliği Seçenek II

20:15

Danışmanlarla Yaşam Becerileri

23:00

Kişisel Zaman

Kişisel Zaman / Yatma Zamanı

23:30

Yatma Zamanı

22:15 - 23:00

DÜNYA
VATANDAŞLIĞI
VE LİDERLİK

Öğrenciler için yaşam becerilerini güçlendirme, karakter oluşturma, deneyim kazanma ve okul toplumuna katkıda
bulunmanın en iyi yollarından biri resmi bir liderlik rolü üstlenmek ya da hizmet kulübüne katılmaktır. Akademik
programlar, gönüllülük, ev sistemi, yurt konseyi, öğrenci meclisi ve küresel ilişkilerde liderlik fırsatları bulunmaktadır.

Okula yeni başlayan öğrenciler, “altı” evden birine yerleştirilir. Bu evlerde, geleceğin dünya liderleri olan öğrenciler,

“EV SİSTEMİ”

tüm toplumlarda geçerli olan beraber yaşama değerlerini kazanmakla beraber; dürüstlüğü, adaleti, kabullenmeyi,
saygıyı, sevgiyi, şiddetten uzak durmayı ve kültürler arası anlayışı öğrenirler. Ev sistemi, öğrencilerin takım ruhunun
gelişmesi ve rekabet duygusunun yaşanması açısından son derece iyi bir sistemdir.

COURAGE

DISCOVERY

SPIRIT

UNITY

LEGACY

HARMONY

6 TEMEL İLKEMİZ | BAŞARILI BIR HAYATIN ÖZÜNDE ÇOK YÖNLÜ OLMAK VAR
Gençlerin sağlıklı bir karakter geliştirmelerini sağlamak için, eğitimin birçok önemli alanının birlikte öğretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunları 6
prensip altında topluyoruz. Her prensip Bodwell’in akademik ve öğrenci hayatı programının önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimize sunduğumuz
çeşitli dersler ve aktivitelerle, öğrencilerimizin sağlıklı bir bedene sahip olmasını sağlıyor ve aynı zamanda sosyal ortam ve grup çalışmalarına
yatkın bir kişilik geliştirmesine destek oluyoruz. Bu 6 prensip, eğitimin hayat boyu süren bir serüven olduğunu ve hayat boyu takip edilmesi
gerektiğini günlük hatırlatmalarla öğretmektedir.
İngilizce ile başarılı
olmayı

Akademik
zihnini

Aktif ve sağlıklı
bir hayat

Pozitif bir
değişim için

Kendi içine
ve ileriye

Dünya’yı ve
birbirini

ÖĞREN

KEŞFET

YAŞA

İLERLE

BAK

SEV

Büyük liderlik bütünlükle

Bireysel güçlü noktaların,

yetenekleri güçlü bir

Derin düşünmede usta

Aktif katılım için

ilgilidir; bir görüşe

ilgi alanlarının, zorlukların

değerdir. Seyahatleri ve

olan bağımsız, esnek bir

fırsatlara ve iyi bir sağlık

sahip olup onu eylem

ve hırsların bir “haritasını”

için bizi motive eden

fırsatları onları nereye

zihin, modern dünyada

için temele sahip olarak

aracılığıyla göstermeyi

çıkarmak öğrencilerin

tüm insanlara şefkat ve

Sağlam İngilizce

Hedeflerimize ulaşmamız

götürürse götürsün,

karşılaşılan birçok sorunu

öğrenciler tüm öğrenme

gerektirir. Kökleri aşka

gelecekteki olası

empati ile yaklaşmaktır ve

öğrenciler bir dünya dili

çözmek için hayati ve

alanlarında kendi kişisel

bağlı olan görüşler

yönlerini güven içinde

çevremize saygı ve sevgi

olarak İngilizce’den

gereklidir.

sınırlarını zorlayabilir.

olumlu bir değişim

seçmelerini

göstermektir.

yaratır.

sağlayacaktır.

yararlanacaktır.
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