ŞUBAT-mart 2020

LİSE 3:
• 09-13 Mart 2020 haftası tüm sınıflarda sınıf etkinliği kapsamında
Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır.

LİSE 1
• 12 Mart 2020 Perşembe günü Prof. Dr. Mansur Beyazyürek Lise 1.
sınıf öğrencilerimizle “Bağımlılık” konferansında biraraya gelecektir.
Konferansımızın amacı öğrencilerimize bağımlılık konusunda bilgi
vermek, konu hakkında bilinçlendirmek, zararları konusunda farkındalık
oluşturmalarını sağlamaktır.
LİSE 2
• 13 Şubat Meslek Tanıtım Günü Etkinliği - 27 Akademisyenin katılımı
ile otuzun üzerinde meslek hakkında bilgi verildi. Öğrenciler önceden
yapılan bir anketle seçmiş oldukları 3 mesleği dinleme ve tanıma fırsatı
buldular. Etkinliğimizin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
LİSE 3
• 11 Şubat 2020 Salı günü Mathilde Bonnetier’in sunumu ile “Fransa’da
Mühendislik Eğitimi Almak” Deneyim paylaşımı Konferansı Fransa’da
Mühendislik okumak isteyen öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.
• 25 Şubat Meslek Tanıtım Günü Etkinliği - Lise 3. sınıf öğrencilerimiz
için

düzenlenen

en

büyük

etkinliklerden

biri

“Meslek

Tanıtım

Günü”, okulumuzda 30 akademisyen, eski mezun ve iş hayatından
profesyonellerin katılımı ve katkıları ile gerçekleşti. Öğrencilerimizin
tanımayı en çok istedikleri 31 meslek grubu, 3’er seanslık 51 oturumda
gerçekleşti. “Üniversiteye Doğru” projemiz kapsamında her sene
yenilikler ekleyerek gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizin detaylarına
buradan ulaşabilirsiniz.
• 09 Mart 2020 Pazartesi günü Fransa’da İşletme/Ekonomi eğitimi almak
isteyen öğrencilerimiz için “Fransa’da Ekonomi” Eğitimi konferansı
gerçekleştirilmiş, ESCP Business School tanıtımı yapılmıştır.
• 31 Mart 2020 Salı günü saat 11.40’da, “Fransa’da Eğitim - Campus France”
konferansı planlanmıştır. Lise 3 sınıfı öğrenci ve velilerimize Fransa’daki
üniversite sistemini, eğitim seçeneklerini, kabul ve yaşam koşullarını ve
başvuru aşamalarını aktarmak 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.

HAZIRLIK
• Öğrencilerin ders içi konsantrasyonlarını ve sınav başarılarını etkileyecek
olası dikkat eksikliği durumlarını fark etmek, veli ve öğrenciyi
yönlendirerek önlem almak amacıyla Hazırlık öğrencilerimize “D2
Dikkat testi” yapılmıştır. Sonuçları öğrenciler ile paylaşılacaktır.
• Üniversiteye Doğru Projemizin ‘Kendini Tanıma’ başlığı altında, Mart
ayında “Kime Göre Ben Neyim Envanteri” uygulanacaktır.
LİSE 2
• 1.Dönemde uygulanmış olan “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği”
sonuçları Mart ayında öğrencilerle bireysel görüşmelerde paylaşılacaktır.
LİSE 3
• Öğrencilerimizin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

meslek

seçimi

yapabilmelerine yardımcı olabilecek “Holland Meslek Envanteri”nin
sonuçları Şubat ve Mart aylarında da öğrencilerle bireysel görüşmelerde
paylaşılmaya devam edilecektir.

LİSE 4
• Öğrencilerimizin YKS 2020 başvuruları 06-16 Şubat 2020 tarihleri
arasında tamamlanmıştır. Rehberlik Servisi tarafından gerçekleştirilen
online başvuruların geçerli olması için 04 Mart 2020 tarihine kadar sınav
ücretlerinin ilgili bankalardan biri veya ÖSYM’nin web sitesi üzerinden
ödenmesi gerekmektedir.
• Okulumuzda

gerçekleştirilen

YKS

denemelerinin

ikincisi

olan

TYT Deneme Sınavı, 11 Mart 2020 Çarşamba günü öğleden sonra
uygulanacaktır.
• Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı başvuruları için, sınava girmek isteyen
öğrencilerin isimleri okul tarafından GSÜÖSYS sistemine kayıt edilecektir.
Daha sonra her aday öğrenciye sistem tarafından bir kullanıcı adı ve
şifre verilecek ve adaylar gerekli bilgileri 03 Nisan 2020 tarihine kadar
dolduracaklardır.

Daha önceki Bülten Sayılarımıza erişebileceğiniz web sitesi adresimiz

