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Lise 4'ler

K ısa bir süre sonra 
bir öğretim yılını 

d a h a g e r i d e b ı r a k m ı ş 
olacağız. Dünya genelinde 
yaşanan salgın nedeniyle 
okulların kapanması sonucu 
bu yarıyıl herkes adına farklı 
deneyimleri beraberinde 
getirdi. Pek çok konuda 
i lkleri yaşadık. İ lk defa 
u z a k t a n ö ğ r e t i m i 
deneyimledik . Çevr imiç i 
s e m i n e r l e r ( w e b i n a r ) 
düzenledik. Veli-öğretmen 
görüşmelerini, zinde kalmak 
iç in spor egzers iz ler ini , 
konserleri, söyleşileri çevrimiçi 
yaptık. Böylece, Saint Benoît 
Lisesi ve öğretmenleri değişen 
ve gelişen şartlara hızlı uyum 
sağ l a yab i lme bece r i s i n i 
ispatlamış oldu.  

Bu h ız l ı değ iş imin 
yaşandığı öğretim yılının 
bizler için en buruk tarafı, 
L i s e 4 öğ renc i l e r imiz l e 
umduğumuzdan daha az bir 
süreyi birlikte geçirmemize 
neden olması. Her yıl bu 
dönem okuldan ayrılmanın 
hüznünü ama aynı zamanda 
heyecanını yaşayan sevgili 
öğrencilerimiz için artık yavaş 
yavaş yeni bir dönem başlıyor. 
Beş yıl önce aramıza katılan 
2020 mezunlarımız, köklü ağaç 
S a i n t B e n o î t L i s e s i n i n 
dallarından, kendilerine pek çok 
şey katmış olarak havalanıp yeni 
deneyimlere doğru kanat 
çırpmaya artık hazırlar.  

YOLUNUZ VE BAHTINIZ 
AÇIK OLSUN SEVGİLİ 2020 
MEZUNLARI.  

Okul Yönetimi 

Saint Benoît Fransız Lisesi  1

Aklınızda olsun…
 Kültür, sanat, spor ve rehberlik çalışmalarına yeni bir boyut 

katan etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi 
unutmayın. #EvdeSBsanat, #EvdeSBopera, #EvdeSBspor, #EvdeSBkitap, 
#EvdeSBmüzik, #EvdeSBresim, #EvdeSBberaber 

 18 Mayıs Pazartesi günü Lise 2 öğrencilerimizin velileri için "Mesleğe 
Yönelmede Ders Seçiminin Önemi" konulu çevrimiçi bir konferans düzenledik. 
Bilgi Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Özge ALYU tarafından verilecek konferans 
Google Meet üzerinden gerçekleşecek. 

 #EvdeSBberaberiz webinar serimizde 20 Mayıs Çarşamba akşamı E 
Psikiyatr Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ'yü konuk edeceğiz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yüncü, şu 
günlerde yoğun olarak gündemimizde olan "Teknoloji Bağımlılığı" konusunda 
sizlerden gelen sorulara yanıt verecek. Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ, Ege Üniversitesi 
Bağımlılık Araştırma Merkezi'nde de (EGEBAM) görev yapıyor. 

 18 Mayıs Pazartesi günü ders yapılmayacaktır.  

20-21 mayıs tarihlerinde Üniversite Tanıtım Fuarı  nedeniyle dersler 
hazırlık sınıfları hariç saat 13.15'te sona erecektir. 

22 Mayıs Cuma günü 20 yaş altı bireylere tanınan sokağa çıkma serbestisi 
nedeniyle dersler 10.50'de sona erecektir. Üniversite Tanıtım Fuarı ise planlandığı 
saatlerde gerçekleştirilecektir.

Üniversite Tanıtım Fuarı
Rehberlik Servisimizin Üniversiteye Doğru Projesi kapsamında her yıl mayıs 

ayında okul bahçemizde düzenlediğimiz Üniversite Tanıtım Fuarı bu yıl içinde 
bulunduğumuz şartlara uygun olarak bambaşka bir formatla öğrenci ve velilerimizle 
buluşacak. 

20, 21 ve 21 Mayıs tarihlerinde 13.30-16.15 saatleri arasında gerçekleşecek 
etkinlikte ülkemizin önde gelen üniversitelerinin temsilcileri kurumlarını çevrimiçi 
olarak tanıtacak, veli ve öğrencilerimizin sorularını yanıtlayacak. Google Meet 
üzerinden gerçekleşecek etkinliğe 12 üniversitenin temsilcileri katılıyor.  

Etkinliğe katılan Üniversiteler ve program şöyle:   

Etkinliğin öğrencilerimize ve faydalı olmasını ümit ediyoruz. 

20 Mayıs Çarşamba 21 Mayıs /Perşembe 22 Mayıs Cuma

13.30-14.00 Koç Üniv. Galatasaray Üniv. Boğaziçi Üniv.

14.15-14.45 Sabancı Üniv. Yeditepe Üniv. Bilkent Üniv.

15.00-15.30 Özyeğin Üniv. Bahçeşehir Üniv. İTÜ

15.45-16.15 Bilgi Üniv. Kadir Has Üniv. Marmara Üniv.

https://www.sb.k12.tr/universiteye-dogru/
https://www.sb.k12.tr/universiteye-dogru/

