
TÜM OKUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ: “Yurt İçi Üniversite Tanıtım Fuarı” 06-
07 Mayıs 2019 Pazartesi ve Salı günleri gerçekleşecek. Okulumuza davet 
edilen devlet ve vakıf üniversiteleri, öğrencilerimiz ve veliler   ile bir araya 
gelerek onların sorularını yanıtlayacaklar. 17 Üniversitenin tanıtımının 
gerçekleştirileceği “Yurt İçi Üniversite Tanıtım Fuarı 06 Mayıs Pazartesi 
günü öğrenciler, 07 Mayıs Salı günü ise veliler için planlanmıştır.

Daha önceki Bülten Sayılarımıza erişebileceğiniz web sitesi adresimiz

                      

HAZIRLIK: Mayıs ayında hazırlık sınıfı öğrencilerine, güçlü ve geliştirilmesi 
gereken yönlerini   fark etmelerini desteklemek amacıyla “Çoklu Zeka 
Envanteri” uygulanacak, sonuçları öğrenciler ile paylaşılacaktır.

LİSE 3: Lise 3. sınıf öğrencilerimize ve velilerimize; Fransa’daki 
üniversite sistemini, başvuru koşullarını ve aşamalarını tanıtmak üzere 
gerçekleştirilecek olan Campus France konferansı 7 Mayıs 2019 Salı günü 
11.40-13.05 saatleri arasında Silüet Salonumuzda gerçekleşecektir.

 

HAZIRLIK: Mayıs ayında hazırlık sınıflarına “Çatışma Çözme” Sınıf etkinliği 
yapılacaktır. Öğrencilerimizin çatışma durumlarında nasıl davrandıklarını 
fark etmelerini sağlayan bu etkinlikte, doğru çatışma çözme yöntemlerini 
bulmalarına  destek olarak iletişim becerilerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

LİSE 1:  Mayıs ayında, kendini tanıma ve iyi iletişim kurma konulu iki çalışma 
yapılacaktır. Bu çalışmalarda öğrenciler kendi bilmedikleri, fakat başkalarına 
yansıttıkları yönlerinden bazılarını öğrenecek, arkadaşlarına da farklı yönleri 
ile ilgili geri bildirim verecekler.

LİSE 2: Lise 2. sınıf öğrencilerine yönelik “Tadımlık Dersler” etkinliği 16 
Mayıs 2019 Perşembe günü Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde 
gerçekleşecek. Öğrencilerin bilinçli olarak kendileri için en uygun meslekler 
ve üniversitelerde okutulacak dersler ile ilgili fikir sahibi olmalarını sağlamak 
ve mesleki olgunluk düzeyini artırmak amacıyla planlanan bu etkinlikte, 
öğrenciler önceden belirledikleri alanlara yönelik mesleklerin paket 
derslerini Bilgi üniversitesi kampüsü dersliklerinde izleyecekler.

LİSE 3: Birinci dönem yapılan Meslek Tanıtım Günü etkinliğimizin 
devamı niteliğinde 12 Mart ve 9 Nisan 2019’da yaptığımız Meslek Atölyesi 
etkinliğimiz Mayıs ayında da 3 yeni meslek grubuyla devam edecek.  14 
Mayıs 2019 Salı günü Lise 3.sınıf ilgili öğrencilerimizi yeni profesyonellerle 
buluşturacağız. Öğrencilerimiz, ilgi duydukları alanlarda, mesleklerinde 
uzmanlaşmış kişilerle karşılıklı sohbet edebilecekler ve detaylı bilgi 
alabilecekler.
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