ekİm - kASim
2019

HAZIRLIK:
• 1-4 Ekim Haftası hazırlık sınıflarında ‘Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri’
sınıf etkinliği Rehber öğretmenin sınıf ziyaretleriyle gerçekleşecektir.
• 23 Ekim Çarşamba günü rehberlik dersinde, 9. Sınıf ve 12. Sınıf
öğrencilerinin hazırlık sınıflarını ziyaret ettiği ‘Tecrübe Konuşuyor’ sınıf
söyleşileri gerçekleşecektir.

Hazırlık öğrencilerimiz geçen sene aynı

sıralardan geçmiş 9. Sınıf öğrencilerine ve 4 senelik tecrübeleriyle lise
son öğrencilerine sorularını soracaklar, okula adaptasyon süreçlerinde
akranlarının desteğini hissedecekler.
• Kasım Ayı’ nda öğrencilerimizin hazırlık sıralarında 12. Sınıftaki kendilerine
yazdıkları gelenekselleşen ‘Geleceğe Mektup’ etkinliği yapılacaktır.
Öğrencilerimizin

hazırlık sıralarında yazdıkları mektuplar özenle

saklanacak ve mezun olmadan önce 12. Sınıfa geldiklerinde kendilerine
verilecek.
LİSE 3:
• 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10.15’te Kanada Ottawa Üniversitesi
temsilcileri ilgili Lise 3 ve Lise 4. Sınıf öğrencilerimiz ile okulumuzda bir
araya geleceklerdir.
LİSE 4:
• 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10.15’te Kanada Ottawa Üniversitesi
temsilcileri ilgili Lise 3 ve Lise 4. Sınıf öğrencilerimiz ile okulumuzda bir
araya geleceklerdir.
• 01 Kasım 2019 Cuma günü saat 12.25-14.40 arasında öğrencilerimize
yurtdışı seçenekleri hakkında son hatırlatmaları yapmak üzere “Yurtdışı
Üniversite Fuarı” düzenlenecektir. 6. ve 7. Derslerde ilgili öğrencilerin
ziyaretine açık olacak fuara Kanada, İngiltere, ABD, Hollanda, İtalya
temsilcileri gelerek, eş zamanlı sunumlar yapacaklardır. Fuar saat 14.0014.40 arasında Lise 4 velilerimize de açık olacaktır. Mayıs 2019 Salı günü
Lise 3.sınıf ilgili öğrencilerimizi yeni profesyonellerle buluşturacağız.

HAZIRLIK
• 4 Kasım Çarşamba günü rehberlik dersinde Hazırlık sınıfı öğrencilerine
yönelik ‘Sosyal Medya ve İnternet Hukuku’ konferansı, Bahçeşehir
Üniversitesi Dekan yardımcısı Sn. Sinan Altunç tarafından gerçekleşecektir.
LİSE 1
• Lise 1.sınıf öğrencilerimize;

motive olmanın, hedef belirlemenin ve

başarının önemini kavramalarını sağlamak üzere 31 Ekim 2019 Perşembe
günü 12.25’te Silüet Salonu muzda bir konferans verilecektir. “Hedef
Belirleme ve Motivasyon” konulu bu konferansta eski mezunlarımızdan
Psikolojik Danışman Sayın Talin Taşçıoğullarından öğrencilerimizle bir
araya gelerek paylaşımda bulunacaktır.
LİSE 3
• Fen alanı öğrencilerimizin “Mühendislik” meslekleri ile ilgili karşılaştırmalı
ve detaylı bilgi edinmelerine yardımcı olmak ve daha bilinçli tercih
yapmalarına destek olmak amacıyla 8 Ekim 2019 Salı günü saat 11.40’da
“Mühendislik Meslekleri” Konferansı planlanmıştır. Bilgi Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü- Bölüm Başkan Yardımcısı Yard.
Doç Dr. Dağhan GÖKDEL “Nedir Bu Mühendislik? konu başlıklı sunumunu
gerçekleştirilecektir. Önceki döneme ait ilgili konferans detayları şu linkte.
• 11 Kasım 2019 pazartesi günü ilgili öğrencilere Sanat ve Tasarım
Üniversiteleri Tanıtım Fuarı düzenlenecektir. Öğrencilerin yurtdışı
seçeneklerini gözden geçirecekleri fuarda Mimarlık, Dijital Sanatlar, Film,
TV çalışmaları ve Dijital Medya, Tasarım Çalışmaları (endüstriyel tasarım,
ürün tasarımı, iç tasarım, ulaşım tasarımı, görsel tasarım , vb), Fotoğrafçılık,
Güzel Sanatlar, Küratörlük Çalışmaları, Sahne Sanatları, Müzik, Dans, Moda
çalışmaları hakkında bilgiler aktarılacaktır. Fura ABD, İngiltere, İtalya ve,
İspanya’dan toplamda 7 tane Sanat ve Tasarım Üniversitesi katılacaktır.
• Kasım ayında Lise 3.sınıf öğrencilerimizin en çok bilgi almayı istedikleri
5 ülke olan Kanada, Hollanda, İngiltere, Amerika ve İtalya’da Üniversite
eğitimi hakkında bir konferans düzenlenecektir. “Yurtdışı Üniversite
Eğitimi” konulu konferansımızda, Kanada, Hollanda, İngiltere, Amerika
ve İtalya temsilcileri öğrencilerimiz ve velileri ile buluşacaklardır. Önceki
döneme ait ilgili konferans detayları şu linkte.
LİSE 4
• 04 Ekim 2019 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
ve velilerimizin sorularını yanıtlayacaktır.
• 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 13.15’te, İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim
Danışmanı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Sayın Özge ALYU, öğrencilerimize
ve velilerimize Türkiye’deki üniversiteler ve YKS sistemi hakkında bilgi
vermek üzere okulumuza gelecektir.
• 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 12.25-13.55 arasında, Bahçeşehir
Üniversitesi Rektör Danışmanı Sn. Turgay POLAT okulumuza gelerek Lise
4. Sınıf öğrencilerimize “Bugünün Doğruları Yarının İnsanını Yaratır Mı?”
konulu konferansını gerçekleştirecektir.

HAZIRLIK
• Öğrencilerimizin öğrenme stillerinin farkında olmaları ve çalışma
yöntemlerini bu doğrultuda düzenlemeleri amacıyla ‘öğrenme Stilleri’
ve Çalışma Alışkanlıklarını Değerlendirme’ Envanterleri uygulanacaktır.
LİSE 1
• Öğrencilerimizin ders çalışmada stillerini, doğru yol ve yöntemler
oluşturmalarını, engelleyici düzeyde bir kaygıları olup olmadığını
ortaya çıkarmak ve üzerinde çalışmak üzere “Sınav Kaygısı” ve “Çalışma
Davranışları Değerlendirme” testleri uygulanacaktır.
LİSE 2
• Meslek seçimi anketi uygulanarak öğrencilerin kariyer görüşmeleri
planlandı. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği uygulanarak öğrencilere
Kasım ayında geri bildirim verilecektir.
LİSE 3
• Öğrencilerimizin
yapabilmelerine

ilgi

ve

yardımcı

yeteneklerine
olabilecek

uygun

“Holland

meslek

Meslek

seçimi

Envanteri”

uygulanacaktır. Envanterin sonuçları öğrencilerle geçen yıl yapılan ilgi
ve yetenek testleri ile karşılaştırılarak birebir görüşmelerle paylaşılacaktır.
LİSE 4
Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında kariyerlerini ne yönde çizecekleri
konusunda bir ön bilgi edinmek adına, Kariyer Eğilim Anketi uygulanmıştır.
Sonuçları, Rehberlik Servisi’nin öğrenci ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler
düzenlenmesine katkı sağlayacaktır.

• Tüm öğrencilerimize iyi bir öğretim yılı dileriz.

Daha önceki Bülten Sayılarımıza erişebileceğiniz web sitesi adresimiz

