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Hayat boyu öğrenen bireyler olun.
Tutkulu olun.
Risk almaya hazır olun.
Sorun çözebilmeli ve eleştirel düşünebilmeli. 
Her şeye farklı açılardan bakabilmeli.
Bağımsız olarak ve diğerleriyle çalışabilme yeteneğine sahip 
olun.
Yaratıcı olun.
Dürüst ve kendine saygılı olun.
Azim gösterin.
Moral cesaret sahibi olun.
Çevrelerindeki dünyayı iyi kullanabilme yeteneğine sahip olun. 
İyi konuşun, iyi yazın, iyi okuyun ve sayılarla iyi çalışın.
Toplumlarına karşı ilgi ve bağlılık gösterin.
Hayatınızdan ve işlerinizden gerçekten keyif alın.

ÖĞRENCİLERAMAÇ
Öğrencilerin hayatlarında ve kariyerlerinde 
karşılaşabilecekleri her türlü zorluğa uygun 
bir dizi geniş uygulanabilir beceri elde 
etmelerine yardımcı olan bir müfredat 
sunmaktır. 
Lise yılları, öğrencilerin gelecekte ihtiyaç 
duyacakları yeterlilikleri edinmeyi 
öğrenmeyle ilgilidir.
Royal Kanada Lisesi ve Boğaziçi Ders ortaklığı, 
öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle bağlantılar 
kurabilecekleri en uygun koşulları yaratmak 
için elinden gelenin en iyisini taahhüt eder.

H  I  G  H    S  C  H  O  O  L



Sorumluluk 
Organizasyon 
Bağımsız Çalışma

İşbirliği 
Girişim
Öz Düzenleme

ROYAL CANADIAN LİSESİ TEMEL DEĞERLERİ

ROYAL CANADIAN LİSESİ & BoğazİÇİ DErs
ÖĞRENCİLERİ

Geleceğe hazırlık sürecinde 21. yüzyıl 
becerilerini geliştirerek çevrimiçi 
öğrenmenin benzersiz zorluklarını aşın.

Yeni avantajlardan yararlanın
rekabet edecek teknolojiler
yenilikçi projelerle
ve ödevler.

ROYAL CANADIAN LİSESİ & BoğazİÇİ Ders VİzyON
Royal Canadian Lisesi & Boğaziçi Ders

Öğrencilerimizin etkili iletişimciler, eleştirel, 
yenilikçi ve yaratıcı düşünürler olmalarını, 
başkalarıyla işbirliği yapmalarını ve dünya çapında 
bir çevrimiçi lise olmak ve öğrencilerimizin eğitim 
deneyiminin önemli bir parçası olmak için küresel 
bir topluluk içinde kendilerinin tam olarak farkında 
olarak yaşam boyu öğrenenler olmalarını öngörür.

MİSYON
Birincil misyonumuz, her bir öğrencimizin 
Kanada'nın üst düzey üniversitelerinde sağlam bir 
yere sahip olmasını sağlamaktır. Hedefimize 
ulaşmak için Royal Canadian Lisesi & Boğaziçi 
Ders, bir öğrencinin üniversitede kariyer 
planlaması için bir e-portföy oluştururken 
akademik sağlığı için çabalar.

Öğrencilerin çalışmaları ve günlük 
yaşamları ile ilgili dersler tasarlayarak 21. 
yüzyıl becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar 
sunar.

Yeni teknolojileri benimsemek için 
etkileşimli etkinlikler, multimedya içeriği ve 
fırsatlar sunarak öğrenmeye yönelik 
yenilikçi yaklaşımlar yoluyla öğrencilerin 
ilgisini çeker.

Öğrenciler için kapsayıcı ve esnek bir model 
sunarak öğrenmenin önündeki engelleri 
kaldırarak yeniliği modeller.

Diğer fırsatları takip 
etmek ve akademik 
ortamların ötesindeki 
hedeflere ulaşmaya 
devam etmek için 
kendi programlarınızı 
tasarlayın.




