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İSTANBUL SAINT BENOÎT LİSESİ TANITIMI
Saint Benoît Lisesi 1583 yılı eylül ayından bu yana Fransızca eğitim vermektedir fakat öğrencilere verilen
eğitimin ilk izleri 1362'ye dayanır. Başta Benedikten Rahipleri tarafından kullanılan bina, sonrasında Cizvit
Rahipleri tarafından kullanılmıştır ve daha sonra Kral XIV Louis’nin emri ile Lazarist Rahiplerine devredilmiştir.
1880 yılında Fransız Elçiliği binaların ilk resmi sahibi olmuştur.
Saint Benoît Lisesi kız ve erkek bölümleri 1987 yılında birleşmiştir.
O dönemde lisede 1600 öğrenci öğrenim görmekteydi. Türkiye ve Fransa'nın hizmetindeki Saint Benoît,
değerli kurucularının değerlerine saygı göstererek ve bu değerleri modern çağın ihtiyaçlarına uyarlayarak
eğitim ve pedagoji misyonunu aktif bir şekilde günümüzde de devam ettirmiştir.
1988 yılından itibaren Lazaristler Saint Benoît Lisesi yönetimini laiklere devretmişlerdir.

FRANCEDUCATION MARKASI, ÜSTÜN BAŞARI ÜNVANI
Bu marka tüm dünyaya yayılmış en başarılı Fransız liselerine ayrılmıştır. Fransız dili ve kültürünü en
mükemmel şekilde öğreterek, özgün nitelikli eğitimleriyle iz bırakan kurumlara verilmektedir.
Bu marka Fransız Hükümeti tarafından şu şekilde tanımlanmıştır :
« “FrancEducation” markası, kendi millî eğitim programları çerçevesinde, Fransız dilinin ve kültürünün
yayılmasını sağlayan yabancı okullara verilir.
Bu marka, öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransız dilinde çalışma olanağı veren
okulları tanımayı ve değerlerini kanıtlamayı amaçlar.»
Markanın temel görevi Fransızcayı ikinci dil olarak kusursuz bir şekilde öğretmeye teşvik etmektir. Bu seçkin
marka, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar arası bir inceleme komisyonunun olumlu görüşü
üzerine verilir. Bu inceleme komisyonu, Fransız Dışişleri Bakanlığı, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı
Fransızca Eğitim Kurumu ve Laik Eğitim Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır.

DİSİPLİNLER ARASI
Geliştirmeye çalıştığımız başlıca özelliğimiz, dil dersleri dışında Fransızca okutulan Matematik, Biyoloji, Fizik,
Kimya, Bilgisayar dersleridir. Fransızca fen kavramlarını güçlendirmek için çalışıyoruz ve projelerde Fransızca
ve fen (DNL) branşlarını bir araya getiriyoruz.
Saint Benoît Lisesi'nde bu öğreti disiplinler arası projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ile geliştirilir.
Öğretmenler, iletişim ve teori odaklı bir yaklaşımla, metoda yönelik eğitim ve öğretimin bir araya geldiği
durumlar yaratmak için disiplinler arasında öğretici geçişler kurarlar.
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ÖĞRENCİLER – FRANSIZ BAKALORYASI DENKLİĞİ
Şu anda lisede %3'ü burslu olmak üzere 900 öğrenci eğitim görmektedir.
Kolej sonrası öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı orta öğretime geçiş sınavından aldıkları puan
doğrultusunda Saint Benoît Lisesi'ne kabul edilirler.
Bu sınavdan iyi bir sonuç alan öğrencilerin yalnızca %10'u liseye kaydolur. Seçilen öğrenciler 5 yıllık bir
eğitim sürecinden geçerler.
« Hazırlık Sınıfı » denilen ilk sene tamamen temel Fransızca eğitimine adanmıştır. Yoğun Fransızca eğitimi
görülen bir senedir (Eğitimin %90'ı Fransızca'dır).
Hazırlık sınıfının ardından 4 sene lise eğitimi görürler. Saint Benoît'daki eğitimleri süresince öğrenciler
eğitimlerinin %50 'sini Fransızca olarak görürler, Fransızca Yabancı Dil (FLE) eğitimi ile yavaş yavaş edebiyata
giriş yaparlar. Fen dersleri (DNL) Fransızca olarak okutulur : Matematik, bilgisayar, ﬁzik, kimya ve biyoloji.
İngilizce eğitimi zorunludur. Dil gelişimi amacıyla birçok değişim programı düzenlenir.
Eğitim hayatlarının üçüncü yılından sonra öğrenciler Fen, Türkçe-Matematik veya Sosyal alanlarından birini
seçerler.
Saint Benoît birinci sınıf eğitim kalitesiyle üstün bir eğitim imkanı sunar. Türk Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ve kurallarına uyarak, akademik olarak Fransız okullarına denk bir eğitim verir. Lise'nin diploması
Fransız Bakaloryasına denktir. Bu durum 1963 Mart ayı Fransız Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde de kayda
geçmiştir, böylelikle Fransız ya da Avrupa Birliği üyesi yabancı üniversitelere girmek isteyen öğrenciler
herhangi bir dil sınavına tabi tutulmazlar. Okulumuzun Uluslararası Bakalorya sunması gerekmez.
Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu Fransa, Amerika, Kanada ve İngiltere'deki üniversitelerde okumayı
tercih etmektedirler… Öğrencilerin yarısından fazlası prestijli Türk üniversitelerini kazanmaktadırlar.
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ÖĞRETMENLER – NOTLAMA SİSTEMİ
Öğretmen kadrosu yaklaşık 100 kişiden oluşmaktadır ve öğretmenlerin %60'ı frankofondur.
Notlama 100 üzerinden yapılmaktadır :

PUAN

0 - 49,99

50 - 59,99

60 - 69,99

70 - 84,99

85 - 100

SONUÇ

Sınıf tekrarı

Geçer not

Orta

İyi

Pek iyi

2 dönemin aritmetik ortalaması 100 üzerinden 50 olmalıdır.
Öğrenci tüm derslerde ortalamayı tutturmalıdır.
Eğer öğrenci ilk dönemde 100 üzerinden 50'den daha düşük bir not alırsa, ikinci dönemde geçebilmek
için 100 üzerinden 70 almalıdır.
Öğrenci okuduğu seviyeden maksimum 3 ders, önceki senelerden de maksimum 3 ders olmak üzere
toplamda 6 dersten borçlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.

YABANCI DİL SERTİFİKALARI

Saint Benoît Lisesi Fransızca dil sertiﬁkalarına ağırlıklı olarak yer vermektedir.
Hazırlık sınıfından itibaren ve lise eğitimi süresince, Fransızca eğitiminin geliştirilmesi ve

ilerlemesi için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve planı tarafından belirlenen temel prensipler göz önünde
bulundurulur.
İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliği ile, öğrenciler A2'den C1 seviyesine kadar D.E.L.F sınavlarına girme
imkanına sahiptirler. Bu sınavların amacı, maksimum sayıda öğrenciye Fransa'da yüksek öğrenim görme
fırsatı sunmaktır.
Okulda öğretilen diğer diller için, özellikle de İngilizce'de öğrencilere sertiﬁka imkanı sunulmaktadır :
F.C.E ve I.E.L.T.S İngilizce dersleriyle paralel gider,
T.O.E.F.L. son sınıftaki İngilizce dersinin tamamlayıcısıdır,
E.S.O.L, B2, C1 ve C2 seviyeleri,
Lise uzun yıllardır Cambridge İngilizce dil sertiﬁka sınavlarına ev sahipliği yapmaktadır.
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8 PRENSİPİN TEMEL ALINDIĞI BİR EĞİTİM
Saint Benoît Lisesi, benimsemiş olduğu pedagojik ilkeleri, eğitim ekibinin öğrencilerle birlikte
gerçekleştirdiği, net bir konuya odaklı projelerle uygulamaya koyar. Bu bir anlamda öğrenciyi projenin
« merkezine yerleştiren », interaktif bir « proje eğitimidir ».
Hazırlık sınıﬂarından itibaren, öğrenciler kendilerini okulda gerçekleştirilen projelerin içinde bulurlar.
Böylece, bilgilerini, uygulama becerilerini, kendi kişisel özelliklerini geliştirirler.
Her bireye önem veren, kişiye özgü ve kişiye özel bir eğitim anlayışı benimsenmektedir.

1- Kişisel gelişim için birlikte el ele
Hümanizm, Evrensellik, İnsana Saygı kavramları ve bu kavramları pekiştirmeye yönelik bir çok
sosyal etkinlik, öğrencilerimizin her birinin kişisel gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Her
seviyenin kendi Müdür Yardımcısı, Rehberlik Öğretmeni, Sınıf ve Branş öğretmenleriyle birlikte oluşan bir
ekiple bireysel olarak her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenmeye önem veren eğitim anlayışımızı sürdürüyoruz.
Lisemizin eğitim kadrosunun amacı, öğrencilerimizi eğiterek, onları kendini rahatça ifade edebilen, analiz
yapabilen ve kendilerine güvenleri gelişmiş, sorumluluk sahibi vatandaşlar yetiştirmektir.
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2 – Gelenekten çağdaşa – Dijitalde lider bir lise, Saint Benoît
Büyük bir eğitim mirasına sahip olan Saint Benoît Lisesi, « Dijital Okul Çantası » adlı eğitim
projesi ile dijital uygulamaların geliştirilmesine de öncülük yapmıştır.
Bu yeni öğrenim aracı sayesinde öğrenciler daha interaktif, daha faydalı ve gelecekteki eğitime yönelik bir
eğitim görürler.
Dijital alanda uzman 30 öğretmen tarafından desteklenen DAGK (Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi), lisenin dijital politikasını ve stratejisini yerine getirir. Bu öğretmenler aynı zamanda meslektaşlarının ve
meslektaşlarına yardım edebilecek beceriye sahip lider öğrencilerin sürekli eğitiminden sorumludurlar.
Veliler düzenli olarak lisedeki dijital gelişmeler hakkında bilgilendirilirler.
Lise her yıl 10-15 ülkeye, farklı liselerden gelen 400'den fazla öğretmene, kültür merkezlerine ve üniversitelere ev sahipliği yaparak Uluslararası Dijital Bahar etkinliği düzenlemektedir.

3 – Fen Öğretimine Önem Politikası
Lise 4 öğrencilerimiz (Son Sınıf), « Fen Öğretimine Önem Politikası » sayesinde, Fransa, ABD
veya dünyanın çeşitli ülkelerindeki prestijli yabancı üniversitelere kabul edilmektedir.
Öğrenciler için güzel bir gelecek vaat eden bu kabuller, öğrencilerin eğitim-öğretim yılları boyunca Saint
Benoit Lisesi'nde almış oldukları faydalı ve dengeli eğitimler; katılmış oldukları birçok bilimsel yarışmalar;
Robotik Kulüpleri, Makers Kulüpleri, Frankofoni Festivali, Fen Bilimleri Festivali, Matematik Haftası gibi
uygulamalı etkinlikler sayesinde gerçekleşmiştir. Lisemiz, her yıl, bir üniversite ile iş birliği içerisinde
çalışarak bir Robotik Yarışması ve Makers Fuarı düzenlemektedir. Üniversiteler ve hatta bir hastaneyle
yapılan bilimsel ortaklıklar çok verimli olmaktadır.

4 – Çok dilli eğitim – Le Label FrancEducation
Saint Benoît Lisesi’ne 2013 yılında verilen « FrancEducation » markası ve sertiﬁkası Fransız dili
ve kültürünün öğretiminin mükemmelliğini kanıtlıyor. Bu sertiﬁka, o ülkede sunulan eğitimin,
pedagojik kadroların ve kurumun eğitim yapısının kalitesini, dünyada Fransızca çift dilde eğitim
normlarını ispat eden bir belge niteliği taşımakta olup, bu belgeye sahip olan kurumlar da düzenli olarak
Fransız uzmanlar tarafından yürütülen bir kalite denetimine tabi tutulmaktadır.
Lise birçok uluslararası değişim programına, dil gezilerine ve Model Birleşmiş Milletler konferanslarına
katılım imkanı sunulmaktadır.
Eğitim gezileri, uluslararası açılım yapmak ve eğitimlerine yurtdışında devam etmek isteyen öğrenciler
yetiştirmeyi amaçlayan bir kurum için vazgeçilmezdir.
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Kimisi 10 yılı aşkındır süren değişim programları :
Fransa Vannes Saint Paul Fransız Lisesi.
ABD Niagara Lewiston Porter Lisesi.
Çin, Finlandiya, Romanya, Fransa ile dijital değişim programları…
21. yüzyılda profesyonel hayatta olduğu gibi sosyal hayatta da İngilizcenin önemi yadsınamaz. Bu nedenle,
İngilizce eğitimdeki önceliklerimizden biridir; bu bağlamda, Saint Benoît Lisesi’nde dil gelişimi projesi önemli
bir yer tutmaktadır.
Farklı amaçlar doğrultusunda yurtdışına birçok dil ve eğitim gezisi düzenlenmektedir :
New York, Queens, Saint John Üniversitesi'ne düzenlenen dil gezisi
İngiltere Londra'ya düzenlenen kültür ve dil gezisi
Fransa, Alpler'e düzenlenen spor ve eğitim gezisi
Fransa Paris'e düzenlenen eğitim gezisi
Yurttaşlık ve dil etkinlikleri, her hafta 40 kulüp bir araya geliyor :
Öğrencilerimize sunulan 39 farklı kulüp imkanı ! Öğrencilerimiz, yeteneklerini öne çıkarmalarını sağlayan
birçok kulüp arasından istediklerini seçebiliyorlar. Bu kulüplerle okulun gerçekleştirdiği projelere katkı
sağlanıyor ve XXI. yüzyıla uygun bilinçli, sorumluluk sahibi yetişkinler yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Kulüpler öğrencilere sunulan araçlardan biridir :
bireysel özerkliklerini kazanmalarını,
dünyaya ve çevresindeki kişilere karşı sorumluluk bilinciyle yetişmelerini,
kendi hayatlarının ve ülkelerinin aktörleri olmalarını sağlar.
Kulüpler büyük bir çeşitlilik sunarlar.
Öğrencilerin bireysel ve profesyonel geleceklerini inşa ederler ve vatandaşlık görevlerini düzgün bir şekilde
yerine getiren vatandaşlar yetiştirirler.
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5 – Profesyonel bir geleceğin güvencesi – « Üniversiteye Doğru » projesi
Saint Benoît Lisesi rehberlik servisi tarafından gerçekleştirilen « Üniversiteye Doğru » projesi
tüm seviyelere yöneliktir... çünkü esas olan öğrencilerimizin geleceğidir !
Projenin 5 seneye yayılan üç farklı aşaması bulunmaktadır.

A

Kendini Tanıma

B

Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma

C

Üniversite Seçimi

Projenin 3 temel amacı bulunmaktadır :
Öğrencilerin lise yıllarından sonra akılcı bir şekilde hedeﬂerine yönelmelerini sağlamak.
Beklentilerine uygun mesleki bir yol seçmelerini sağlamak ve lise 3. sınıfın sonunda staj yapma
imkanı sunmak.
Öğrencilerin mesleki yollarını belirlemesine katkı sağlamak ve başarıya giden yolda onlara eşlik
etmek.
Liseden üniversiteye, üniversiteden profesyonel hayata !
Öğrencileri profesyonel hayata hazırlamak lisemizin bir geleneğidir.
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6 - Spora ve sanata ayrılmış alanlar
Dört yüzyıllık tarihi ile Türkiye’nin en eski ve en köklü eğitim kurumlarından olan lisemiz, sadece
eğitim alanında öncü ve yenilikçi olmakla sınırlı kalmıyor, gerçekleştirdiği faaliyetlerden de
anlaşılacağı üzere öğrencilerimizin sosyal yaşantılarına da değer katmayı amaçlıyor. Öğrenciye kişisel gelişim
konusunda önderlik ediyoruz. Saint Benoît Lisesi öğrencilerin spor, kültür, sanat alanlarındaki yeteneklerini de
ortaya çıkarmaktadır.
Öğrenciler ve eğitim kadrosu birçok imkandan faydalanmaktadır :
Sanata adanmış ve öğrencilerin eserlerine açık olan “La Galerie”, sanat dünyasının önde gelen isimlerini de ağırlamaktadır.
400 kişilik bir yer kapasitesine sahip “Silüet” adlı profesyonel gösteri salonunda çok nitelikli gösteriler
düzenlenmektedir.
Konferans kapsamındaki atölye ya da Workshop salonları.
Modern bir spor salonu.
Her türlü etkinliğin yapılabildiği 4 teneffüs bahçesi.
Profesyonel bir ses kayıt stüdyosu.
Lise orkestrası için bir oda.
Sıcak ve modern bir medyatek.
Bir eskrim salonu... ve çeşitli alanlar !

7 – Yeni teknolojilerle sürekli gelişim
Yüksek performanslı Dijital bir Çalışma ortamı.
Dinamik ve interaktif bir eğitim vermek üzere hazırlanmış öğretmenler değişik projelerle
sürekli kendilerini geliştirerek öğrencilerle ilgilenmektedirler ve onlara yeni öğrenim olanakları
sunmaktadırlar.
Her öğrenci ve öğretmen Dijital bir Çalışma Ortamından faydalanmaktadır. Tüm sınıﬂarda dokunmatik
dijital ekran bulunmaktadır ve öğrenciler sınıfta bilgisayarlarla çalışmaktadırlar. Lisemiz dijital eğitimde
öncüdür.
Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve mantıklı bir şekilde kullanılması kurumun bir diğer
önceliğidir. Öğrenciler tableti bir öğrenme aracı olarak kullanmaktadırlar. Tüm sınıﬂarda Vestel ekran
bulunmaktadır ve öğretmenler eğitim teknolojilerinin kullanımı üzerine, lisenin iç bünyesindeki uzman
öğretmenlerden oluşan Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi (DAGK) tarafından eğitim görmektedirler.
Tüm sınıﬂarda bilgisayar, video-projektör ve akıllı tahta bulunmaktadır.
Eğitim kadrosu Moodle platformu üzerinde bir destek programı geliştirmektedir. Aynı platform üzerinde bir
de sanal bir öğretmenler odası bulunmaktadır.
XXI. yüzyıla yakışır en kaliteli eğitim ve öğretimi sunmak için en iyi dijital araçlar kullanılır.
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8 – Çevreye ve kişiye duyarlı bir lise : Çevre Dostu Yaşam Projesi
Saint Benoît Lisesi yemyeşil bir alan içerisindedir ! Çevre dostu komiteler aktif olarak görev
almaktadır.
Lisenin içten ve sıcak görünümü ile herkeste rahat ve huzurlu bir ortam hissi yaratır. Çevre Dostu Yaşam
projesi ile öğrenciler çevrelerini ve ortamlarını düzenlerler ve sorumluluk duygusunu öğrenirler. Çevre dostu
yaşam projesi aynı zamanda Öteki'ne ve farklılığa saygı duymaktır, bir insanlık şeklidir.
5 farklı çevre dostu komite kurulmuştur :
Sağlık ve yaşam kalitesi,
Sosyal çevre ve yaşam kuralları,
Yaşam alanları ve yaşam kuralları : Bina ve ekipmanlar,
Yaşam alanları ve yaşam kuralları : Çevre ve atıklar,
Okul içi dayanışma ve yardım.
Saint Benoît Lisesi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, TÜRÇEV'in bir üyesidir.
Öğrencilerimiz duyarlı yaklaşımları ve çalışmaları ile tanındılar ve Lise olarak 2015 yılı Mart ayından beri
Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nda Türkiye'yi temsil etmekteyiz.
Lisemiz, Globe Reporter Derneği ile uluslararası projelere katılmaktadır, bu projeler 195 ülkenin katılımıyla
çevre teması üzerine düzenlenmektedir.

ÖĞRENCİLER İÇİN AYRICALIKLI İMKANLAR : KULÜPLER
Kulüpler, öğrencilerin toplu ve bireysel özerkliklerini kazanmaları, dünyaya ve çevresindekilere karşı sorumluluk bilinciyle yetişmeleri, kendi yaşamlarında ve ülkelerinde rol almalarını sağlamak amacıyla onlara
sunulan imkanlardan biridir.
Fen öğretimini güçlendiren kulüpler : Robotik, maker – faire, fen bilimleri kulübü, çevrenin genç sözcüleri.
Sportif ve sanatsal kulüpler : Fransızca ve Türkçe tiyatro, senaryo yazma, müzik, resim, fotoğrafçılık, spor,
eskrim, el işleri.
Uluslararası ilişkilerle ilgilenen öğrenciler yönelik kulüpler : Model Birleşmiş Milletler (MUN), Avrupa
Gençlik Parlamentosu (EYP).
Sosyal yardımlaşma kulüpleri : Kardeş okul kulübü, görme engellilerle dayanışma içerisinde işaret
dilini öğrenme, Suriyeli çocuklarla okullar arası ortak yardımlaşma projesi.
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İŞ ORTAKLIKLARI
Lisemizin üniversiteler, dernekler ve profesyonellere bir araya gelerek yürüttüğü iş ortaklığı politikası, Saint
Benoît isminin prestijli projelerde yer almasını, İstanbul, Türkiye ve dış dünyaya açılmasını, öğrencilerin
üniversite ve meslek hayatına hazırlanmasını amaçlamaktadır.

Proje ortaklıkları
Bahçeşehir Üniversitesi : Bilim alanında, Fen Bilimleri Festivali ve Robotik Yarışması.
İstanbul Üniversitesi : Edebiyat alanda, sergiler, konferanslar...
İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi : Bilim alanında, özellikle ﬁzik ve kimya alanında.
İstanbul Kültür Üniversitesi : Bilim alanında, üniversitenin laboratuvarında uygulamalı çalışmalar.
St Georges Avusturya Hastanesi : Bilim alanında pedagojik proje ve stajlar.

Dil alanında iş ortaklıkları
St John Üniversitesi (New York) : Dil eğitimi gezisi.
Oxford House College (Londra) : Dil eğitimi gezisi.
St Paul St Georges Campus (Vannes) : Değişim programı.
Lycée Lewinston-Porter (Niagara) : Değişim programı.
Insa (Ulusal Uygulamalı Bilimler Enstitüsü) : Fen öğrencilerimiz için Rouen Insa kurumlarının tanıtımı.

Çevre dostu iş ortaklıkları
Türçev : Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, gençliğe yönelik çevre eğitim programları ile gençleri sürdürülebilir
kalkınma eğitimine teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Young Reporters for the Environment : Çevrenin Genç Sözcüleri, çevre sorunlarını gazeteci gözüyle
değerlendiriyorlar.
Globe Reporters : Farklı dünyalar arasında köprü oluşturan bir proje : Fransızca, kültürel çeşitlilik,
gazetecilik ve medya eğitimi, dijital kültür, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma...

Dayanışma ortaklığı
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, teknoloji laboratuvarı ve elektronik kütüphane olmak üzere iki
kısımdan oluşmaktadır. GETEM, kütüphaneler ve Sivil kuruluşlar arasında koordinasyon sağlar.
Kurum, görme engellilere kitap okuma hizmeti sunar.

Dijital ortaklık
Microsoft.
Vestel : Dijital Bahar İş Ortağı

Kültürel ortaklık
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü.
Fransız Kültür Merkezi (Uluslararası dijital bahar iş ortağı).

Karaköy 34425 İstanbul
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Web : www.sb.k12.tr
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