
HAZIRLIK SINIFLARI : Eylül ayında “Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri” 
başlıklı  sınıf sunumları Rehberlik derslerinde gerçekleşecektir.
Ekim ayında bir rehberlik dersinde, her sınıfa bir lise 4, bir lise 1 öğrencisinin 
ziyareti ile, hazırlık öğrencilerinin Saint Benoit Lisesi ile ilgili sorularının 
cevaplanacağı, “Tecrübe Konuşuyor” sınıf etkinliği gerçekleşecektir.

LİSE 1 : Ekim ayında “Hedef Belirleme ve Motivasyon” konulu sınıf sunumları 
Rehberlik derslerinde gerçekleştirilecektir.  

LİSE 2 :  20 Eylül Perşembe günü saat 11.40’da  “Ders Seçiminden Önce 
Son Çıkış” konferansı için Eğitim Uzmanı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü 
Sayın Özge ALYU okulumuzda olacaktır. Lise 2. sınıf öğrencilerimiz bu sene 
yapacakları ders seçimi öncesi daha bilinçli tercih yapmaları amacıyla  lise 
3. sınıfta seçecekleri alanlar, YKS ile meslekler arasındaki ilişkiler hakkında 
bilgilendirileceklerdir.

LİSE 4 : 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.15’te, öğrenci ve velilerimize 
Fransa’daki üniversite sistemini ve başvuru aşamalarını anlatmak üzere 
Campus France İstanbul temsilcisi Sayın Serpil GÜN okulumuza gelecektir. 
İnteraktif bir şekilde konferans verecek olan Sayın Gün, daha sonra öğrenci 
velilerimizin sorularını yanıtlayacaktır.

19 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.15’te, İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim 
Danışmanı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Sayın Özge ALYU, öğrencilerimize 
Türkiye’deki üniversiteler ve YKS sistemi hakkında bilgi vermek üzere 
okulumuza gelecektir.

LİSE 1 : Öğrencilerimizin kendilerini tanıma konusunda bir adım daha ileriye 
gitmelerine yardım etmek amacıyla, Myers Briggs kişilik testi uygulanacak, 
öğrencilerin kişilik tiplerine yakın meslekler hakkında bilgi verilecektir. 
Bilgi verme çalışması sınıfça, bireysel ve danışmanlık şeklinde olacaktır. 
Envanterin amacı, öğrencilerin yönelmek istedikleri alanları ve onlara uygun 
olabilecek meslekler üzerine düşünmelerini sağlamaktır.

LİSE 2 : Bu sene içinde ders seçimi yapacak olan öğrencilerimize kararlarını 
vermeden önce Eylül ayında “Meslek Seçimi Anketi” uygulanacaktır. Bu 
anket ışığında bireysel görüşmelere başlanacaktır.

LİSE 3 : “Üniversiteye Doğru” projemizin “Meslek Seçimi” etabında yoğun 
etkinlikler yapıldığı Lise 3. sınıf seviyesinde, öğrencilerimizin tanımak 
istedikleri mesleklere  dair yapılan anket ışığında “Meslek Tanıtım Günü” ve 
“Meslek Atölyeleri” etkinlikleri düzenlenecektir.

Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçimi yapabilmelerine 
yardımcı olabilecek “Holland Meslek Envanteri” uygulanacaktır. Envanterin 
sonuçları öğrencilerle e-mail yoluyla ve birebir görüşmelerle paylaşılacaktır.

LİSE 4 : Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında kariyerlerini ne yönde 
çizecekleri konusunda bir ön bilgi edinmek adına, Kariyer Eğilim Anketi 
uygulanacaktır. Sonuçları, Rehberlik Servisi’nin öğrenci ihtiyaçlarına yönelik 
etkinlikler düzenlemesine katkı sağlayacaktır.

EYLÜL - EKİM
2018

Tüm öğrencilerimize iyi bir öğretim yılı dileriz.


