Programlar

Yaklaşık 35 milyon vatandaşıyla dünya lideri bir
demokrasi olan Kanada, dünyadaki en yüksek
etnik ve kültürel çeşitliliğe sahip uluslardan biridir.
Kanada; sivil özgürlükler, yaşam kalitesi ve eğitim
alanlarında üst sıralarda yer alır. Ülke çapında
dört farklı mevsim yaşanır. Bulunduğumuz Upper
Canada’da geleneksel kış günlerinin yanı sıra
ilkbahar ılık; yazlar sıcak geçerken, sonbahar ise
rengarenktir. Kanada, düzenli olarak dünyadaki en
yaşanabilir on yer arasında yer almıştır.

3 farklı program sunuyoruz. Öğrenciler, aşağıdakilerden birini seçerek
Kanada sınıflarında eğitim görebilir.

Ontario’ya 150 yıl boyunca “Upper Canada”
denmiştir. Tarihini ve geleneklerini koruyarak
yaşatan bölgenin sunduğu fırsatlar sınırsızdır.
Ülkenin başkenti Ottawa, yakın konumda olup
Kanada’nın en büyük iki şehri olan Toronto ve
Montreal, araçla 2-3 saatlik mesafededir. Öğrenci
nüfusumuzun %90’ı; İngilizce konuşan, gelecek için
hazırlanan Kanadalı öğrencilerdir. Bünyemizdeki 21
lise, etrafı göl, nehir, kanal, çiftlik ve ormanlarla çevrili
güzel ve çeşitli topluluklarda bulunmaktadır.

Coğrafi Veriler
Mevsimler

Ortalama Sıcaklık

Ortalama Yağış Miktarı

Konuşulan Diller

+26,5°C (yaz)
–6,1°C (kış)

943,5 mm/25,3 inç

İngilizce ve Fransızca

Program

Süre

Tarihler

Ontario Lise Programı
Diploma Programı (OSSD)

1 - 4 yıl

Eylül - Haziran

10 ay
5 ay

Eylül - Ocak,
Şubat - Haziran

4 - 12 hafta

Esnek*

Akademik Yıl /
Yarıyıl Programı
Kısa Dönem Kültürel
Programlar

Günlük Yaşam
Nasıl Olacak?
Bir aileyle yaşayacaksınız ve
okula yürüyerek, bisikletle
veya servisle gideceksiniz.
Her gün akşam yemeği,
ders ve arkadaşlarınız için
eve döneceksiniz.
Vardığınızda sunulacak
hava alanı transferinin
yanı sıra sağlık sigortası,
yerel ve okul oryantasyonu
ile koruyucu hizmetleri
programa dahildir.

Başlangıç

Konum

Upper Canada Eğitim Müdürlüğü’ne Hoş Geldiniz

Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurunuzu ve
belgelerinizi gönderin.

Çevrimiçi İngilizce
değerlendirmemizi
tamamlayın.
Kanada’ya Hoş Geldiniz!

* Lütfen müsaitlik durumunu kontrol edin.

Program Hakkında

Arantza Moran

Sunduklarımız
13-20 yaş arası öğrenciler
için akademik programlar.

Geleneksel misafirperver
Kanadalı topluluklar.
Okulda tam zamanlı görev
alan ESL (İkinci Dil Olarak
İngilizce Öğrenimi) destek
personeli.

Öğrenci Başarısı

Nerede Yaşayacağım?

Upper Canada DSB, üniversiteye başvurmak için akademik kredili dersler
de dahil, öğrenciler için çeşitli fırsatlar sunar. Küçük sınıflarımız ve esnek
programlarımız, öğrencilerin başarısı için gereken desteği ve kişisel bakımı
sağlar. Yabancı öğrencilerimizin %80’inden fazlası, beklenen süre içerisinde
mezun olur. Öğrencilerimizin çoğu; Toronto Üniversitesi, McGill Üniversitesi,
British Columbia Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi
önde gelen okullarda eğitimlerini sürdürmüştür.

Rahat bir ortamda bulunmak, öğrencinin başarısı için
önemlidir. Aileyle konaklama programımız kapsamında
Upper Canada DSB eğitiminin temsil ettiği değerleri
ve vizyonu destekleyen Kanadalı bir aileyle birlikte
yaşayacaksınız.

Özel yatak odası
ve çalışma alanı

Aylık geziler ve etkinlikler.

Nathan Stewart
Kanada Vatandaşı, Tagwi
Lisesi’nde Eğitim Aldı
“Her yıl okul başladığında
dünyanın farklı yerlerinden
gelen yeni öğrencilerle tanışmak
ve onların kültürleri hakkında
bilgi edinmek bana heyecan
veriyor. Dünyanın dört bir
yanından arkadaşlarım var.”

Okullarımız, kapsayıcı bir
İngilizce deneyimi sunar.
Öğrenciler, sınıf düzeylerine
ve ESL becerilerine göre
programlara entegre edilir.
Okullarımızın büyük bir
çoğunluğunda tam zamanlı
ikinci dil olarak İngilizce (ESL)
desteği sunulur. Talep edilmesi
halinde, ek ücretle özel İngilizce
dersleri düzenlenebilir.
*Ontario Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce
Düzeyleri: ESL A (Başlangıç) B, C, D, E
(Gelişmiş).

Geziler ve Yapılacak Etkinlikler

Upper Canada DSB’de Eğitim
Varış öncesi İngilizce yeterlilik
değerlendirmesi, akademik hedeflerin
ve ilgi alanlarının sunulması.
Ontario Milli Eğitim Bakanlığı’yla düzey
tespiti.*
İlgi alanı, hedef, akademik geçmiş,
dil yeterliliği ve okul müsaitlik
durumuna göre öğrencinin derslere
yerleştirilmesi.
Gelişim ve destek fırsatlarını belirtmek
ve geribildirimde bulunmak için
her yarıyılda iki kez öğrenci ilerleyişi
raporlanır.

Mezuniyet koşullarını
karşılayan öğrenciler,
Ontario Lise Diploması’na
(OSSD) layık görülür.
Diploma, Kanada
ve dünyadaki tüm
üniversiteler tarafından
tanınır. OSSD’nin alınması,
öğrencinin önceki notlarına
ve programa girerkenki
ESL düzeyine göre 1-4 yıl
sürebilir.

Başlamak için aşağıdaki
adresi ziyaret edin:

Evde sahip olacaklarınız:

PISA Programı, öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma alanındaki
performansını değerlendiren dünya çapında bir çalışmadır. PISA’ya göre
eğitim sistemimiz, dünya sıralamasında zirvelerdedir.

İkinci Dil Olarak
İngilizce (ESL)

“Hayatta yalnızca bir kez
karşılaşılan bu fırsat için
minettarım. Kesinlikle geri
dönüp tekrar baştan bu
eğitimi alırdım.”

Kusursuz bir başvuru ve takip sistemi sunmak için ‘Canada Homestay
Network’ (CHN) ile yakın bir işbirliği içindeyiz.

1 Numarayız

Sürekli aile yanında
konaklama ve takip.

Meksika Vatandaşı,
Brockville Collegiate
Institute’ta Eğitim Aldı

Programımız kapsamında yabancı öğrencilere sunulan çok
sayıda müfredat dışı serüven vardır.
Öğrenciler, tekne turuyla Niagara Şelaleri’nde ıslanabilir; tarihi kent
Montreal’de Fransız Kanadası hakkında bilgi edinebilir; en büyük
basketbol takımlarından Toronto Raptors’ı izleyebilir veya NHL Ottawa
Senators hokey maçlarını ve daha fazlasını 20 bin heyecanlı taraftarla
izleyebilir.
Upper Canada DSB’de; yürüyüş, kano, yüzme, ata binme, canlı tiyatro,
ve müzik gibi özel çok sayıda etkinlik gerçekleşir. Öğrenciler bölgeyi
keşfetmek ve burada aktif olmak için teşvik edilir.

Günde üç öğün
yemek

Kaliteli internet
erişimi

Güler yüzlü ve
yardımsever
destek

www.studyuppercanada.ca/
application-process

