Cambridge Interna onal School

Başkent Universitesi Ozel Ayşeabla Okulları olarak; yabancı dilde sorgulayan,
iletişim kurabilen ve bilgisini yaşama aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
160 ü lkede gecerliliğ i olan “Cambridge Uluslararası Program”; ö ğ rencilerin
ö zgü ven, sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı dü şü nme becerilerini geliştirme ve ö ğ renme
sü recinde aktif olarak yer almalarını sağ layacak şekilde oluşturulmuştur.
Kurumumuz, “Cambridge Uluslararası Okul” sistemine 2016-2017 eğ itim ö ğ retim
yılında ilk olarak geçiş yapmış ve bö ylece ö ğ rencilerimizin ö mü r boyu geçerliliğ i olan
diploma almaları hede lenmiştir. Okulumuz, ilkokulda uluslararası programı başlatan
Tü rkiye'deki ilk ö zel okul olma farklılığ ına sahiptir.
Programa, ilk olarak 2015-2016 Eğ itim-ö ğ retim yılında online olarak başvuru
yapılmıştır. Kabul edilen başvurumuzun ardından, CIE mü fettişi tarafından okulumuz
denetlenmiş ve kayıt hakkı kazanmıştır. Ardından, Milli Eğ itim Bakanlığ ı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığ ından mü fredatın onayı alınarak 2016-2017 Eğ itim-Oğ retim Yılı’nda
program uygulamaya konulmuştur.
Programa geçiş amacımız; her ö ğ rencinin kendine olan gü venini beslemek,
ihtiyacına yö nelik eğ itim desteğ i vermek, ö ğ renme ve yaratıcı olma tutkusu aşılamak,
gü ncel konularda merak ve araştırma duygularını cesaretlendirmektir. Bö ylece daha iyi
bir gelecek için dü nyamızı şekillendirmelerine yardımcı olmaktır. Bu anlamda program
Ingilizce dilinde geniş bir yelpaze sunmakta ve disiplinler arası yabancı dil kullanımına
imkan vermektedir.
Cambridge Uluslararası Programının ö lçme ve değ erlendirilmesi iki tü rlü
yapılmaktadır. Ilki 'Progression' test adı verilen ara değ erlendirmeler, ikincisi mü fredatı
tamamlayan ö ğ renciler için 'Checkpoint' adı verilen diploma sınavıdır. Diploma sınavları;
Cambridge/Ingiltere sınav merkezinden gö nderilmekte, okulumuzda uygulandıktan
sonra değ erlendirme için Cambridge/Ingiltere'ye geri gö nderilmektedir. Yapılan
değ erlendirmeler okuma, yazma ve dinleme becerilerini kapsamaktadır. Değ erlendirme
sonucu her ö ğ renci için ayrı ayrı gelen karneler uluslararası diploma niteliğ i taşımaktadır.
“Cambridge Uluslararası Program” ile hede lediğ imiz başarı sonrasında,
ö ğ rencilerimize Amerika, Ingiltere, Avustralya, Kanada ve ö tesinde dü nyanın en iyi
ü niversitelerinin kapısı açılmaktadır.

