
HAZIRLIK : Çalışma Alışkanlıklarını Değerlendirme Envanteri: Sınav 
öncesi öğrencilerin çalışma alışkanlıkları üzerine kendilerini sorgulamaları 
ve öğretmenleri ile doğru çalışma metodlarını konuştukları bu envanter 14 
Kasım 2018 Çarşamba günü Rehberlik dersi saatinde gerçekleştirilecektir.

LİSE 1 : Myers-Briggs Kişilik Testi, hangi kişilik tiplerinin daha çok hangi 
meslekleri seçtiğini ortaya koyan bir testtir. Uluslararası alanda işe alımlarda 
da kullanılan bu test ile öğrenciler kişilik tipleri hakkında bilgi edinirler. 
Üniversiteye Doğru Projesi kapsamında, meslekler hakkında öğrencilerin 
düşünmelerini sağlamak amacıyla bir ilk adım olarak Kasım ayında 
yapacağımız test, hangi kişilik tiplerinin daha çok hangi mesleği seçtiği ile 
ilgili bilgi veriyor. Test ayrıca toplum içinde yer alan kişilik tipleri hakkında 
da  yüzdelik oranlar bazında sonuçları gösteriyor.

Öğrencilerimizin sınav kaygısı seviyesini ölçmek ve çalışmalar yapmak 
amacını taşıyan Sınav Kaygısı Envanteri, Aralık ayında Lise 1.sınıfı 
öğrencilerimize uygulanacaktır.

LİSE 2 : Lise 2. sınıf öğrencilerinin yetenek ve ilgi alanlarına ilişkin benlik 
kavramlarını ölçmek ve mesleki yatkınlıklarını belirlemek amacı ile Kasım 
ayında “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” uygulanacaktır. Aralık ayında ise 
sonuçlar öğrenciler ve veliler ile paylaşılacaktır.

LİSE 4 : 16.Kasım.2018 Cuma günü rehberlik dersinde tüm lise 4 
sınıflarında “Mesleki Eğilim Belirleme Testi” uygulanacaktır. Bu testin 
sonucu ile, öğrencilerimiz ilgileri ve eğilimlerini keşfederek bunlara uygun 
olan ve olmayan meslekler hakkında kişisel bir liste elde edeceklerdir. Bu 
test sayesinde, öğrencilerimiz mesleki kararlarının üzerinde bir kez daha 
düşünme fırsatı bulacaklardır. 

HAZIRLIK :  Öğrencilerimizi sosyal medya ve internet kullanımı hakkında 
bilinçlendirmek, sanal dünyanın olanaklarından faydalanırken tehlikeleri de 
fark etmelerini sağlamak amacıyla Kadir Has Üniversitesi Öğretim görevlisi 
Sayın İsmail Hakkı Polat’ın katılımı ile “Güvenli İnternet Kullanımı ve Sosyal 
Medya Konferansı” 5 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecektir.
Önceki dönemde yapılan etkinliğimize şuradan ulaşabilirsiniz.

LİSE 1 : “Hedef Belirleme ve Motivasyon Konferansı”; Öğrencilerimizin 
ders çalışmaya yönelik motivasyonunu yükseltme ve onları yüksek hedefler 
belirlemeye yönlendirme amaçlı yapılacak olup, Saint Benoît Fransız Lisesi 
mezunu Psikolojik Danışman Talin Taşçıoğullarından tarafından 8 Kasım 
2018 Perşembe günü verilecektir.
Bir önceki dönem yapılan konferansımızla ilgili ayrıntılara ulaşabileceğiniz 
adres ise şöyle.

“Bağımlılıkla Mücadele” konferansı ise, bu konuda uzman olan, Saint 
Benoît Lisesi mezunu Prof. Dr. Mansur Beyazyürek tarafından 29 Kasım 2018 
tarihinde verilecektir. Konferansın amacı öğrencileri bağımlılık konusunda 
uyarmak ve bilinçlendirmektir. 
Sayın Beyazyürek geçen sene de Okulumuzda öğrencilerimizle birlikteydi. 

LİSE 2 : Lise 2. sınıf öğrencilerinin ders seçimi öncesi daha bilinçli tercih 
yapmalarını, aynı anda pek çok meslek hakkında bilgi sahibi olabilmelerini 
sağlamak ve onları meslek sahibi olmaya özendirmek amacıyla 
akademisyenler ve eski mezunlarımızın katılımı ile “Meslek Tanıtım Günü” 
organizasyonu 13 Aralık 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. 
Geçen seneki etkinlik detayları bu adreste.

LİSE 3 : Lise 3.sınıf öğrencilerimizin en çok bilgi almayı istedikleri 5 ülke 
olan Kanada, Hollanda, İngiltere, Amerika ve İtalya’da Üniversite eğitimi 
hakkında düzenlenecek “Yurtdışı Üniversite Eğitimi” konulu konferansımız 
8 Kasım 2018 Salı günü 11.40-13.05 saatleri arasında yapılacaktır. Kanada, 
Hollanda, İngiltere, Amerika ve İtalya temsilcileri öğrencilerimiz ve velileri 
ile bu konferansta buluşacaklardır.
Önceki döneme ait ilgili konferans detayları şu linkte.

LİSE 4 : Lise 4. sınıf öğrencilerimiz için çok önemli bir fırsat olan Galatasaray 
Üniversitesi İç Sınavı hakkında bilgiler vermek üzere, 14.Aralık.2018 Cuma 
günü saat 11.40-12.20 arasında okulumuzda bir konferans gerçekleşecektir. 
Galatasaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü ve İletişim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard.Doç.Dr. Gaye Aslı SANCAR tarafından 
verilecek olan konferansa 12. sınıf velilerimiz de davetlidir.
Geçtiğimiz yıl aynı konuda yapılan konferansın detayları için.

HAZIRLIK SINIFLARI  : “Geleceğe Mektup” : 12 Aralık Çarşamba günü rehberlik 
saatinde, Hazırlık sınıfı öğrencileri, bundan 5 sene sonra erişecekleri lise 
sondaki hallerine mektup yazacaklar. Saint Benoit Lisesi’nde geçirecekleri 4 
sene içinde gerçekleştirmek istedikleri hedeflerinden, lise hayatından neler 
beklediklerinden, mezun olduktan sonraki hayallerinden bahsedecekleri 
bu mektuplar 4 sene boyunca özenle saklanacak ve mezun olmadan önce 
kendilerine teslim edilecektir. 
Konuyla ilgili web yazısına şu linkten ulaşabilirsiniz. 

LİSE 3  : Lise 3.sınıf öğrencilerimiz için düzenlenen en büyük etkinliklerden 
biri “Meslek Tanıtım Günü”, Okulumuzda 11 Aralık 2018 Salı günü 11.40-
13.05 saatleri arasında değerli akademisyen ve eski mezun profesyonellerimiz 
tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimizin tanımayı en çok istedikleri 16 
meslek grubu 2’şer seanslık 10 oturumda gerçekleşecektir. 
“Üniversiteye Doğru” projemiz kapsamında her sene yenilikler katarak 
gerçekleştirmeye çalıştığımız  bu etkinliğimizin geçen seneki makalesine 
şu linkten ulaşabilirsiniz. 

LİSE 4 : Son sınıf öğrencilerimizin yurtdışı seçeneklerini bir kez daha gözden 
geçirmeleri amacıyla, 9 Kasım 2018 Cuma günü İtalya, İngiltere, Kanada, 
Hollanda ve ABD eğitim danışmanlarının katılımıyla “Yurt Dışı Üniversite 
Eğitimi Tanıtım Fuarı” düzenlenecektir. İki ders saati boyunca, eş zamanlı 
sunumlar halinde gerçekleşecek olan etkinliğe 14.00-14.40 arasında 
velilerimiz de davetlidir. 
Geçmiş döneme ait ilgili yazıya ulaşabileceğiniz link.
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Öğrencilerimize başarılı ve verimli çalışmalar dileriz.

Daha önceki Bülten Sayılarımıza erişebileceğiniz web sitesi adresimiz

                      

https://www.sb.k12.tr/sosyal-medya-ve-guvenli-internet-kullanimi-konferansi/ 
https://www.sb.k12.tr/mesleki-hedef-belirleme-ve-motivasyon-konferansimiz-buyuk-begeni-ile-karsilandi/ 
https://www.sb.k12.tr/prof-dr-mansur-beyazyurek-yine-bizlerle/ 
https://www.sb.k12.tr/merak-ve-ilgi-deneyim-ile-bulustu/ 
https://www.sb.k12.tr/yurtdisi-universite-tanitimlari-2/
https://www.sb.k12.tr/konferans-galatasaray-universitesi-ve-ic-sinavi/ 
https://www.sb.k12.tr/5-yil-sonra-nostalji-lise-4-siniflar-gelecege-mektuplarini-aldilar/
https://www.sb.k12.tr/meslek-tanitim-gunu-profesyonellerle-bulusma/  
https://www.sb.k12.tr/yurtdisi-universite-tanitimlari/
https://www.sb.k12.tr/ensemble-birlikte-2/

