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İngiliz Dili ve İnovasyon Enstitüsü
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1 2 — 1 7 Ya ş l a r ı
1826 yılında kurulan Western Reserve Academy, 9-12. sınıflar için bağımsız, karma, yatılı bir gündüz
okuludur. Hudson, Oiho’da bulunmaktadır. WRA öğrencilere dönüştürücü, yüksek kalitede bir üniversite hazırlık eğitimi vermektedir. Okul olarak, Ohio’daki özel okullar arasında 1.’yiz ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde en üst %3’ün içindeyiz. Architectural Digest, Ohio’daki kampüsümüzün gördüklerinin
arasında en güzeli olduğunu söylemektedir.
İngiliz Dili ve İnovasyon Enstitümüz üstün ve
kanıtlanmış başarısıyla iftihar etmektedir. Dr.
Dawn Little tarafından yönetilen dinamik ve
tecrübeli öğretim kadromuz 70 yılı aşkın bir
öğretim deneyimine sahiptir. Sabah eğitimleri,
İngilizce, dinleme, konuşma, okuma ve yazma
üzerine odaklanır.
Öğleden sonra inovasyon ve zenginleştirme
dersleri, öğrencilerin en son teknolojilerle
donatılmış olan Wang İnovasyon Merkezi’ni,
Programlama kurslarını, sanat ve TOEFL sınav
hazırlıklarını keşfetmelerine olanak sağlar.
Akşama doğru saatleri, fitness aktiviteleri ve
oyunlara ayrılmıştır. Hafta içi akşamları, denetimli çalışma salonunda ve toplu zaman olarak
geçirilir. Hafta sonları, geleneksel bir yatılı okul
deneyimi gibi, Cleveland ve diğer ilgi çekici
yerlere yapılan gezileri içeren eğlence ve macerayla doludur.
ELII öğrencileri, WRA’nın erkekler ve kadınlar
olarak ayrılmış yurtlarında kalırlar ve yemeklerini
yemek salonumuzda yerler.
Lütfen daha fazla bilgi için www.wra.net/elii
adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
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İngiliz Dili Eğitimi
Deneyimli eğitim kadromuz, öğrencileri İngilizce dinleme, okuma, konuşma ve yazma konularına odaklanan titiz bir akademik ortamda yetiştirmektedir. Öğrenciler daha bireyselleştirilmiş bir eğitim için üç yeterlik seviyesine ayrılır. Sınıf mevcudu, eğitmen başına 8 öğrencidir. Bu sayede, her
öğrenci için hızlı ve tutarlı bir gelişme sağlanır.
Zenginleştirme
• Wang İnovasyon Merkezi — öğrenciler, uzman eğitim kadromuzun rehberliğinde, en son teknoloji tasarım ve üretim ekipmanlarını kullanarak
konseptten tamamlamaya kadar fikir alma olanağına sahip olacaktır.
• Programlama— öğrenciler, sanatsal tasarım içeren etkileşimli oyunlar
ve yazılım programları oluşturarak bilgisayar programlama becerilerini
geliştireceklerdir.
• Sanat— öğrenciler Cleveland Sanat Müzesi’ni (sahip olduğu yüksek
miktarda Asya ve Mısır sanat eserleri nedeniyle uluslararası tanınırlığa
sahip, sürekli koleksiyonda 45.000 sanat eseri) ziyaret eder, caz/hip hop
dans eğitimi alır ve stüdyo sanat deneyimlerine katılırlar.
Keşfetme
Western Reserve Academy’nin kampüsü, tarihi ve gelişen bir şehir olan
Hudson, Ohio’da yer almaktadır. Öğrencilerin, Hudson’ın şirin şehir
merkezinde (www.firstandmainhudson.com) alışveriş yapması, dondurma yemesi veya şehir yeşil alanlarında dinlenebilmesi için (2 veya daha
fazla kişilik gruplar halinde) zaman geçirmesine izin verilir. Hafta sonları
Cuyahoga Vadisi Milli Parkı’nda (132 kilometrekare korunan park) yürüyüş,
alışveriş, Cleveland Indians beyzbol maçları, Cleveland Hayvanat Bahçesi
(Kuzey Amerika’daki en büyük primat koleksiyonlarından birine sahip 740
dönüm), Rock & Roll Hall of Fame ve diğer heyecan verici aktiviteler gibi
şeyleri de içeren maceralarla doludur.
Bilmeniz gerekenler
7.800 $ okul ücreti, tüm havayolu seyahatlerini (belirlenmiş seyahat günlerinde), aktivitelere ve gezilere katılım ve seyahat ücretlerini, tam pansiyon konaklamayı ve her çeşit yatak çarşafı ve örtülerini kapsar. ELII Program
Direktörü ve WRA Kabul temsilcisi Nancy Hovan, her zaman öğrencilere
nezaret eden ve onlarla ilgilenen 5 danışmandan oluşan bir kadroya sahiptir.
Lütfen www.wra.net/elii adresindeki kısa sorgulama formumuzu doldurun,
ELII ekibimizin bir üyesi, WRA’nın ELII 2019 programı hakkında daha fazla
bilgi paylaşmak için sizinle iletişime geçecektir.
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