ARALIK 2019
OCAK 2020

HAZIRLIK:
• Hazırlık sınıfı öğrencilerinin, 4 sene sonraya, lise sondaki kendilerine birer
mektup yazacakları “Geleceğe Mektup” etkinliği 4 Aralık 2019 tarihinde
rehberlik dersinde gerçekleşecektir.
LİSE 2:
• Lise 2. sınıf öğrencilerinin mesleki tercihleri ile ders seçimlerine ait ilişkileri
belirlemek amacıyla sınıf etkinliği kapsamında Ocak ayında ÖSYM sistemi
hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirilecektir.
LİSE 3:
• 13- 17 Ocak 2020 haftası tüm sınıflarda sınıf etkinliği kapsamında
Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır.
LİSE 3-4:
• 17 Aralık 2019 Salı günü, Fransa’da “Mühendislik” okumak isteyen lise 3
ve 4. sınıf Fen öğrencilerimiz için, INSA Okulları Temsilcisi okulumuza
gelecektir. Fransa’daki prestijli mühendislik okullarından biri olan INSA
kurumunu tanıtacak olan bu temsilci aynı zamanda başvuru prosedürü
hakkında da bilgiler verecektir. Bu etkinliğimize ilgilenen velilerimiz de
katılabilecektir.

LİSE 1
• 5 Aralık 2019 Perşembe günü Sayın Dr. Ender Saraç, “Sağlıklı Beslenme”
konulu konferansla Lise 1.sınıf öğrencilerimizle bir araya gelecek.
LİSE 2
• Meslek tanıtım günü : 19 Aralık Perşembe günü 5, 6 ve 7. derslerde
Lise 2 öğrencilerine çeşitli meslekler hakkında bilgi vermek üzere birçok
üniversiteden akademisyen okulumuzda olacak, öğrenciler, ilgi duydukları
3 mesleği tanıma, sorularını sorma fırsatı bulacaklardır.
LİSE 4
• Lise 4. sınıf öğrencilerimize “Bugünün Doğruları Geleceğin İnsanını
Yaratır Mı?” konferansını vermek üzere, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör
Danışmanı Sayın Turgay POLAT, 13 Aralık 2019 Cuma günü 12.25-13.55
saatleri arasında okulumuzda olacaktır.

HAZIRLIK
• Aralık ayında “Çalışma Alışkanlıklarını Değerlendirme” envanteri
uygulanacak ardından öğrencilerle çalışma alışkanlıklarını iyileştirmeye
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
LİSE 2
• Uygulamış olduğumuz “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” sonuçları
öğrencilerle Aralık ayı ikinci haftasında paylaşılacaktır.
LİSE 3
• Öğrencilerimizin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

meslek

seçimi

yapabilmelerine yardımcı olabilecek “Holland Meslek Envanteri” kasım
ayında uygulanmıştır. Envanterin sonuçları aralık ve ocak aylarında
öğrencilerle geçen yıl yapılan ilgi ve yetenek testleri ile karşılaştırılarak
birebir görüşmelerle paylaşılacaktır.
LİSE 4
• Kasım ayında ilgili lise 4 öğrencilerine uygulanmış olan “Mesleki Eğilim
Belirleme Testi”nin sonuçları e-posta yoluyla öğrencilere ulaştırılacaktır.
Bu test, ilgi ve eğilimleri ölçen ve onlara uygun olan ve olmayan meslekler
hakkında kişisel bir liste sunan bir envanterdir. Sonuçları üzerine konuşmak
isteyen öğrencilere, talepleri doğrultusunda randevu verilerek rehberlik
ve danışmanlık görüşmesi yapılacaktır.
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