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ISTANBUL



İSTANBUL SAINT BENOÎT LİSESİ TANITIMI
Saint Benoît Lisesi 1583 yılı eylül ayından bu yana Fransızca eğitim vermektedir fakat öğrencilere verilen 

eğitimin ilk izleri 1362'ye dayanır. Başta Benedikten Rahipleri tarafından kullanılan bina, sonrasında Cizvit 

Rahipleri tarafından kullanılmıştır ve daha sonra Kral XIV Louis’nin emri ile Lazarist Rahiplerine devredilmiştir. 

1880 yılında Fransız Elçiliği binaların ilk resmi sahibi olmuştur. 

Saint Benoît Lisesi kız ve erkek bölümleri 1987 yılında birleşmiştir. 

O dönemde lisede 1600 öğrenci öğrenim görmekteydi. Türkiye ve Fransa'nın hizmetindeki Saint Benoît, 

değerli kurucularının değerlerine saygı göstererek ve bu değerleri modern çağın ihtiyaçlarına uyarlayarak 

eğitim ve pedagoji misyonunu aktif bir şekilde günümüzde de devam ettirmiştir. 

1988 yılından itibaren Lazaristler Saint Benoît Lisesi yönetimini laiklere devretmişlerdir.

FRANCEDUCATION MARKASI, ÜSTÜN BAŞARI ÜNVANI
Bu marka tüm dünyaya yayılmış en başarılı Fransız liselerine ayrılmıştır. Fransız dili ve kültürünü en 

mükemmel şekilde öğreterek, özgün nitelikli eğitimleriyle iz bırakan kurumlara verilmektedir. 

Bu marka Fransız Hükümeti tarafından şu şekilde tanımlanmıştır : 

«  “FrancEducation”  markası, kendi millî eğitim programları çerçevesinde, Fransız dilinin ve kültürünün 

yayılmasını sağlayan yabancı okullara verilir. 

Bu marka, öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransız dilinde çalışma olanağı veren 

okulları tanımayı ve değerlerini kanıtlamayı amaçlar.»

Markanın temel görevi Fransızcayı ikinci dil olarak kusursuz bir şekilde öğretmeye teşvik etmektir. Bu seçkin 

marka, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar arası bir inceleme komisyonunun olumlu görüşü 

üzerine verilir. Bu inceleme komisyonu, Fransız Dışişleri Bakanlığı, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı 

Fransızca Eğitim Kurumu ve Laik Eğitim Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Geliştirmeye çalıştığımız başlıca özelliğimiz, dil dersleri dışında Fransızca okutulan Matematik, Biyoloji, Fizik, 

Kimya, Bilgisayar dersleridir. Fransızca fen kavramlarını güçlendirmek için çalışıyoruz ve projelerde Fransızca 

ve fen (DNL) branşlarını bir araya getiriyoruz.

Saint Benoît Lisesi'nde bu öğreti disiplinler arası projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ile geliştirilir. 

Öğretmenler, iletişim ve teori odaklı bir yaklaşımla, metoda yönelik eğitim ve öğretimin bir araya geldiği 

durumlar yaratmak için disiplinler arasında öğretici geçişler kurarlar.
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PRÉSENTATION DU LYCÉE SAINT BENOÎT D’ISTANBUL
Le Lycée Saint Benoît enseigne le Français depuis septembre 1583, mais les premières traces de cet 

enseignement prodigué aux élèves remontent à 1362. Les premiers bâtiments furent d’abord occupés par 

les Bénédictins, suivirent les Jésuites puis la charge fut reprise par la Congrégation des Lazaristes par décret 

royal du roi Louis XIV. En 1880, les bâtiments deviendront la propriété de l’Ambassade de France. L’union du 

Collège des filles avec Saint Benoît Garçons date de 1987.

Le Lycée comptait alors 1600 élèves. C’est le Saint Benoît actuel qui poursuit activement cette mission 

éducationnelle et pédagogique, au service de la Turquie et de la France, tout en respectant les valeurs chères 

à ses fondateurs et en les adaptant aux besoins des temps modernes.

Depuis 1988, les Lazaristes ont remis la direction du Lycée Saint Benoît aux Laïcs.

LE LABEL FRANCEDUCATION, LABEL D’EXCELLENCE
Ce label est décerné aux lycées français les plus performants répartis dans le monde. Il reconnaît leur caractère 

exceptionnel quant à l’excellence de l’enseignement de la langue et de la culture françaises.

Il est attribué par l’État français qui le décrit ainsi :

« Le Label “ FrancEducation ” est accordé aux établissements scolaires étrangers qui, dans le cadre de leur 

enseignement national, participent au rayonnement de la langue et de la culture françaises.

Il reconnaît et valorise les établissements qui offrent à leurs élèves un enseignement renforcé de la langue 

française et leur permettent de travailler en français dans plusieurs disciplines. »

Le label a ainsi pour vocation principale de promouvoir un enseignement bilingue francophone d’excellence. 

Cette marque de qualité est décernée par le Ministre des Affaires étrangères, après avis d’une commission 

consultative interministérielle. Cette dernière est composée de représentants des Ministères des Affaires 

Étrangères et de l’Éducation Nationale, de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) et de la 

Mission laïque française. 

L’INTERDISCIPLINARITÉ
L’un des principaux défis que nous sommes appelés à relever est celui de l’enseignement en Français 

des Disciplines Non Linguistiques : Maths, Biologie, Physique, Chimie, Informatique. Nous travaillons au 

renforcement des notions scientifiques en langue française et associons dans des projets les sciences (DNL) 

et le français (FLE).

Au Lycée Saint Benoît, cette didactique se développe surtout par l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

interdisciplinaires. Les enseignants établissent des passerelles didactiques entre les disciplines pour construire 

des situations d’enseignement et d’apprentissage méthodologiques croisant l’approche communicative et 

l’approche théorique.
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LES ÉLÈVES – L’ÉQUIVALENCE DU BACCALAURÉAT FRANÇAIS
Actuellement, le Lycée scolarise plus de 900 élèves dont 3 % reçoivent des bourses.

Après le collège, les élèves sont admis à Saint Benoît après un concours d’entrée de haute sélection préparé 

par le Ministère de l’Éducation.

Seuls 10% des élèves qui obtiennent un résultat honorable à ce concours peuvent prétendre s’inscrire au 

lycée. Ces élèves choisis suivront un cursus scolaire de 5 ans.

La première année nommée « classe de préparatoire » est consacrée essentiellement à l’enseignement des 

bases fondamentales de la langue française. Il s’agit d’une année de français intensif (90 % de l’enseignement 

en langue française).

Le cursus de l’élève se poursuit par 4 années de lycée de la 9ème à la 12ème. Durant leurs études à Saint Benoît 

les élèves reçoivent 50 % de leur enseignement en langue française, ils abordent peu à peu la Littérature par 

l’intermédiaire d’un enseignement de Français Langue Étrangère (FLE). L’enseignement scientifique (DNL) 

est dispensé en français : mathématiques, informatique, physique, chimie et biologie. L’enseignement de 

l’anglais est obligatoire. De nombreux échanges linguistiques sont organisés.

Après la troisième année de leur cursus en classe de 11ème, les élèves choisissent des options spécifiques 

soit à caractère scientifique, soit à caractère littéraire avec un enseignement de mathématiques renforcé, soit 

à caractère social.

Saint Benoît est une institution qui dispense une éducation d’excellence dotée d’un cadre d’enseignement 

de première classe. Ses standards académiques rejoignent ceux des écoles françaises tout en répondant 

aux exigences de la Loi turque et du Ministère de l’Éducation Nationale. Le lycée délivre un diplôme de 

fin d’études équivalent au baccalauréat français. Cette équivalence est enregistrée au Bulletin Officiel de 

l’Éducation Nationale Française en date de mars 1963 ; elle dispense nos élèves des tests linguistiques lorsqu’ils 

souhaitent s’inscrire dans une Université française ou dans d’autres universités de l’Union Européenne. Notre 

école n’a pas besoin de délivrer le baccalauréat international.

Un grand nombre de nos élèves choisissent d’étudier dans des universités en France, aux États Unis, au 

Canada et en Angleterre... plus de 50 % rejoignent les universités turques prestigieuses. 
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Bu marka, öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransız dilinde çalışma olanağı veren 

okulları tanımayı ve değerlerini kanıtlamayı amaçlar.»
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LES ENSEIGNANTS - LA NOTATION
L’équipe pédagogique est composée d’une centaine d’enseignants dont 60 % sont francophones. La Notation 

se fait sur 100 :

 σ La moyenne arithmétique des 2 semestres doit être de 50/100. 

 σ L’élève doit avoir la moyenne en français et en turc.

LES CERTIFICATIONS DE LANGUES ÉTRANGÈRES
Le lycée Saint Benoît accorde une place prépondérante aux certifications de langue française mais aussi de 
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Avec la collaboration de l’Institut français d’Istanbul, les élèves ont la possibilité de passer le D.E.L.F, du niveau 

A2 au niveau C2 du Cadre Européen Commun de Référence, le but est de permettre au maximum d’entre 

eux de pouvoir se tourner vers des études supérieures en France.

La politique linguistique en langue anglaise est également très développée :

 σ F.C.E et I.E.L.T.S dont les objectifs sont intégrés dans la progression des cours d’Anglais,

 σ T.O.E.F.L. qui fait partie intégrante du cours d’Anglais de Terminale,

 σ E.S.O.L, niveau B2, C1 et C2,

Le lycée est depuis 2006 centre d’examen pour les certifications officielles de Cambridge (ESOL).

POINT 0 – 49,99 50 – 59,99 60 – 69,99 70 – 84,99 85 – 100

RÉSULTAT Redouble Passable Moyen Bien Très bien
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UNE ÉDUCATION DÉCLINÉE EN 8 PRINCIPES
Le Lycée Saint Benoît associe à chacun de ses Principes éducatifs la réalisation d’un projet précis et spécifique 

mis en place par l’équipe pédagogique toujours en partenariat avec les élèves. C’est une « pédagogie de 

projets » interactive dans laquelle l’élève est « au cœur du projet ».

Dès leur entrée en classe préparatoire, les élèves participent activement à chacun des projets du lycée. Ils 

développent ainsi savoir (Connaissance), savoir-faire (Méthodologie) et savoir-être (Comportement). Nous 

nous orientons résolument vers une pédagogie attentive à chacun, autonome et individualisée.

1- Main dans la main pour le développement personnel
L’humanisme, l’universalité et le respect sont des valeurs primordiales pour l’épanouissement 

personnel de chacun de nos élèves et elles se reflètent à travers de multiples activités sociales.

Une pédagogie attentive à chacun et individualisée est développée grâce à l’accompagnement 

d’un responsable de niveau, d’un professeur d’orientation, d’un professeur principal et d’un professeur de 

branche du niveau concerné.

La communauté éducative du lycée vise à former ses élèves afin de faire d’eux des citoyens responsables, 

aptes à s’exprimer, à analyser et à développer leur confiance en soi.
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2 - De la tradition à la modernité – Saint Benoît, un lycée leader numérique
Le lycée Saint Benoît, fier de son patrimoine éducatif, est également un lycée pionnier dans 

le développement des pratiques numériques grâce à son projet pédagogique intitulé 

« cartable numérique ». Ce nouvel outil d’apprentissage permet aux apprenants de suivre un 

enseignement plus interactif, plus efficace et tourné vers les pédagogies de l’avenir.

Le CDRN (Comité de Développement et Recherche Numérique), soutenu par 30 professeurs référents 

numériques, met en place la stratégie et la Politique numérique du lycée. Ces enseignants assument 

également la formation continue de leurs collègues et d’élèves-leaders aptes à assister leurs collègues et, si 

besoin, les professeurs. Les parents sont régulièrement informés des évolutions numériques du lycée. Le lycée 

organise ainsi un Printemps Numérique International qui a déjà accueilli 18 pays différents depuis sa création, 

plus de 500 professeurs de Lycées, Instituts, Universités...

3 - Politique pédagogique de valorisation de l’enseignement scientifique
Nos élèves de Lycée 4 (Classe Terminale) sont admis dans de prestigieuses universités 

étrangères en France, aux USA ou dans le monde en général grâce à une pratique de 

valorisation de l’enseignement scientifique.

Cet avenir prometteur leur est offert grâce à la formation performante et équilibrée qu’ils reçoivent tout au long 

de leur cursus au Lycée Saint Benoît et par des activités pratiques comme : le Festival de la Francophonie, le 

Festival des Sciences, la Semaine des Mathématiques, la participation à de nombreux concours scientifiques, 

des Clubs de Robotique, de Makers... Le lycée organise chaque année un concours de Robotique en partenariat 

avec une Université et aussi une Foire Makers. Les partenariats scientifiques avec des Universités et même un 

hôpital sont très productifs.

4 - L’éducation multilingue – Le Label FrancÉducation
Le Label « FrancÉducation » a été décerné au Lycée Saint Benoît en 2013, il prouve le 

caractère exceptionnel quant à l’excellence de l’enseignement de la langue et de la culture 

françaises. Ce label atteste de la qualité de l’enseignement, de l’équipe pédagogique et de 

l’enseignement proposé. Le label a ainsi pour vocation principale de promouvoir un enseignement bilingue 

francophone d’excellence.

Le Lycée propose de nombreux échanges internationaux, des séjours linguistiques et la participation à des 

conférences du Modèle des Nations Unies (MUN) à l’étranger ou en Turquie.

Les échanges pédagogiques sont incontournables pour un établissement qui a pour objectif l’ouverture à 

l’international et vocation à former des jeunes désireux de poursuivre leur cursus à l’étranger.
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 σ Des échanges pédagogiques pérennes dont certains perdurent depuis plus de 10 ans avec :

 ● Le lycée français Saint-Paul de Vannes, en France.

 ● Le lycée Lewiston Porter de Niagara, aux U.S.A.

 ● Des échanges pédagogiques numériques avec la Chine, la Finlande, la Roumanie, la France...

L’importance de la communication en langue anglaise au XXIème siècle dans le monde professionnel  comme 

dans les relations sociales n’est plus à démontrer. C’est pourquoi, l’anglais est également une de nos priorités 

éducatives. A ce titre, une  Politique de développement linguistique anglophone existe au Lycée Saint Benoît.

 σ Plusieurs séjours pédagogiques, linguistiques à l’étranger sont organisés avec des objectifs spécifiques :

 ● Séjour linguistique à l’Université Saint John, Queens, New York

 ● Séjour linguistique et culturel à Londres, Angleterre

 ● Séjour pédagogique et sportif dans les Alpes, France

 ● Séjour pédagogique à Paris, France

 σ Des activités linguistiques et citoyennes, près de 40 clubs qui se réunissent hebdomadairement : 

Des clubs très divers et très actifs qui valorisent les aptitudes de chacun de nos élèves, libres de choisir 

l’un d’entre eux. Ces clubs contribuent à la réalisation d’un projet de formation humaine et visent à 

l’épanouissement d’adultes conscients et responsables, aptes à s’engager dans le XXI ème siècle.

 σ Les clubs sont donc un des moyens mis à la disposition des élèves :

 ● pour gagner en autonomie personnelle et collective,

 ● pour grandir dans la prise de conscience responsable du monde et des personnes qui les entourent, 

 ● pour leur offrir l’opportunité de devenir acteurs de leur vie et de leur pays.

Ces clubs offrent une grande diversité. (voir page 10)

Ils participent à la construction de leur avenir personnel et professionnel et forment des jeunes à la Citoyenneté.
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5 - L’assurance d’un avenir professionnel – Projet « Orientation Université »
Le projet «Orientation Université» mis en place par le service d’orientation du Lycée Saint 

Benoît est destiné à tous les niveaux... parce que l’avenir de nos élèves est essentiel !

Le projet est décliné en trois étapes progressives sur 5 ans.

A Connaissance de Soi

B Choix professionnel et spécialisation

C Choix universitaire

 σ Il a 3 objectifs principaux :

 ● S’orienter intelligemment après le lycée.

 ● Choisir une voie professionnelle adaptée à ses propres aspirations avec, en particulier, la possibilité de 

faire un stage en entreprise à l’issue de l’année de 11ème.

 ● Construire un parcours professionnel et conduire aux voies de la réussite.

Du lycée à l’université, de l’université à un métier !

Une tradition de notre lycée, préparer les élèves à la vie professionnelle.
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6 - Des espaces dédiés au sport et à l’art
Quatre siècles d’histoire... Le Lycée Saint Benoît est l’un des plus anciens et des plus prestigieux 

établissements scolaires de Turquie. Il est précurseur et novateur dans le domaine de 

l’éducation. Il vise à valoriser la vie sociale de nos élèves grâce aux multiples activités qui leur 

sont proposées. Nous accompagnons l’élève pour favoriser son épanouissement personnel. Le Lycée Saint 

Benoît suscite la créativité et l’expression de tous les talents à travers les pratiques artistiques, sportives et 

culturelles.

Les élèves et l’équipe pédagogique bénéficient d’espaces spécifiques : 

 σ Une Galerie - “La Galerie” - dédiée à l’art est ouverte aux expositions des élèves et accueille régulièrement 

des artistes internationaux reconnus mais aussi les expositions des élèves.

 σ Une salle de spectacle professionnelle “Silüet” d’une capacité d’accueil de 400 personnes. Elle accueille 

régulièrement des spectacles divers de très grande qualité.

 σ Un laboratoire de robotique et d’innovation.

 σ Des salles pour des ateliers ou des workshops dans le cadre de conférence.

 σ 2 salles de sport modernes. 

 σ 4 cours de récréation ouvertes à toutes formes d’activités.

 σ Un studio d’enregistrement son professionnel. 

 σ Une salle d’orchestre (musique et radio).
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qualité, digne du XXIème siècle.



İSTANBUL SAINT BENOÎT LİSESİ TANITIMI
Saint Benoît Lisesi 1583 yılı eylül ayından bu yana Fransızca eğitim vermektedir fakat öğrencilere verilen 

eğitimin ilk izleri 1362'ye dayanır. Başta Benedikten Rahipleri tarafından kullanılan bina, sonrasında Cizvit 

Rahipleri tarafından kullanılmıştır ve daha sonra Kral XIV Louis’nin emri ile Lazarist Rahiplerine devredilmiştir. 

1880 yılında Fransız Elçiliği binaların ilk resmi sahibi olmuştur. 

Saint Benoît Lisesi kız ve erkek bölümleri 1987 yılında birleşmiştir. 

O dönemde lisede 1600 öğrenci öğrenim görmekteydi. Türkiye ve Fransa'nın hizmetindeki Saint Benoît, 

değerli kurucularının değerlerine saygı göstererek ve bu değerleri modern çağın ihtiyaçlarına uyarlayarak 

eğitim ve pedagoji misyonunu aktif bir şekilde günümüzde de devam ettirmiştir. 

1988 yılından itibaren Lazaristler Saint Benoît Lisesi yönetimini laiklere devretmişlerdir.

FRANCEDUCATION MARKASI, ÜSTÜN BAŞARI ÜNVANI
Bu marka tüm dünyaya yayılmış en başarılı Fransız liselerine ayrılmıştır. Fransız dili ve kültürünü en 

mükemmel şekilde öğreterek, özgün nitelikli eğitimleriyle iz bırakan kurumlara verilmektedir. 

Bu marka Fransız Hükümeti tarafından şu şekilde tanımlanmıştır : 

«  “FrancEducation”  markası, kendi millî eğitim programları çerçevesinde, Fransız dilinin ve kültürünün 

yayılmasını sağlayan yabancı okullara verilir. 

Bu marka, öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransız dilinde çalışma olanağı veren 

okulları tanımayı ve değerlerini kanıtlamayı amaçlar.»

Markanın temel görevi Fransızcayı ikinci dil olarak kusursuz bir şekilde öğretmeye teşvik etmektir. Bu seçkin 

marka, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar arası bir inceleme komisyonunun olumlu görüşü 

üzerine verilir. Bu inceleme komisyonu, Fransız Dışişleri Bakanlığı, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı 

Fransızca Eğitim Kurumu ve Laik Eğitim Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Geliştirmeye çalıştığımız başlıca özelliğimiz, dil dersleri dışında Fransızca okutulan Matematik, Biyoloji, Fizik, 

Kimya, Bilgisayar dersleridir. Fransızca fen kavramlarını güçlendirmek için çalışıyoruz ve projelerde Fransızca 

ve fen (DNL) branşlarını bir araya getiriyoruz.

Saint Benoît Lisesi'nde bu öğreti disiplinler arası projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ile geliştirilir. 

Öğretmenler, iletişim ve teori odaklı bir yaklaşımla, metoda yönelik eğitim ve öğretimin bir araya geldiği 

durumlar yaratmak için disiplinler arasında öğretici geçişler kurarlar.
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8 - Un lycée sensible à l’environnement et à l’individu : projet écocitoyen
Le Lycée Saint Benoît regorge d’espaces verts ! Des comités écocitoyens actifs !

L’aspect intime et chaleureux du lycée procure un sentiment de bien-être et de détente. 

Les élèves aménagent leurs espaces et leur environnement, apprennent le sens de la 

responsabilité... avec le projet écocitoyen ! Mais le projet écocitoyen, c’est aussi le respect de l’altérité et de la 

différence, une forme d’humanisme.

5 comités écocitoyens ont été fondés :

 σ Hygiène et qualité de vie,

 σ Environnement social et règles de vie,

 σ Habitat et régles de vie : bâtiments et équipements,

 σ Habitat et règles de vie : environnement et déchets,

 σ Entraide scolaire et soutien.

Le Lycée Saint Benoît fait  partie de TÜRÇEV, la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement de Turquie. Les 

travaux et les approches sensibles de nos élèves ont été reconnus et notre lycée participe à la Fondation FEE.

Le lycée participe à des projets internationaux, avec l’association Globe Reporters, des projets organisés sur le 

thème de l’environnement avec la participation de 195 pays. 

DES MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR LES ÉLÈVES : LES CLUBS
Les Clubs sont un des moyens mis à la disposition des élèves : pour gagner en autonomie personnelle 

et collective, pour grandir dans la prise de conscience responsable du monde et des personnes qui les 

entourent, pour leur offrir l’opportunité de devenir acteurs de leur vie et de leur pays.

 σ Clubs de valorisation de l’enseignement scientifique : robotique, maker – faire, club de sciences, Jeunes 

reporters pour l’environnement.

 σ Clubs à visée artistique et sportive : théâtre en français et en turc, écriture de scénarios, musique, dessin, 

photographie, sports, en particulier escrime, artisanat.

 σ Clubs à destination des élèves intéressés par les relations internationales : Model United Nations (MUN) , 

European Youth Parliament (EYP).

 σ Clubs d’aide sociale : aide aux écoles défavorisées, apprentissage de la langue des signes en solidarité avec 

les mal-voyants, projet commun inter-établissements d’entraide aux réfugiés.
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LES PARTENARIATS
Une Politique de Partenariat se développe pour faire rayonner le nom de Saint Benoît en associant le lycée 

à des universités, associations et autres entités, officiellement reconnues, mais aussi pour ouvrir le lycée sur 

le monde extérieur, Istanbul et la Turquie, tout en formant nos élèves à la vie professionnelle et universitaire.

 σ   Partenariat de projets
 ● Université de Bahçeşehir : scientifique, Festival des sciences et concours de Robotique.

 ● Université d’Istanbul : littéraire, réalisation régulière d’expositions, conférences...

 ● Université ITÜ - Istanbul Teknik Université : scientifique, notamment en physique et chimie. 

 ● Université Istanbul Kültür : scientifique, travaux pratiques dans leur laboratoire.

 ● Hôpital autrichien St Georges : projet pédagogique scientifique et stages. 

 σ Partenariat linguistique
 ● St John University (New York) : séjour linguistique.

 ● Oxford House College (Londres) : séjour linguistique.

 ● St Paul St Georges Campus (Vannes) : échange scolaire.

 ● Lycée Lewinston-Porter (Niagara) : échange scolaire.

 ● Insa (Institut National des Sciences Appliquées) : présentation de l’Insa à nos élèves scientifiques.

 σ Partenariat écocitoyen 
 ● Türçev : association pour l’éducation environnementale en Turquie

 ● Young Reporters for the Environment : les Jeunes Reporters pour l’Environnement pointent les 

problèmes environnementaux d’un point de vue journalistique.

 ● Globe Reporters : projet qui construit des passerelles entre différents univers : langue française, 

diversité culturelle, journalisme et éducation aux médias, culture numérique, développement durable.  

 σ Partenariat solidaire
 ● GETEM est, au sein de l’Université du Bosphore, un laboratoire technologique et une bibliothèque  

virtuelle. Elle a pour mission de faire lire des livres pour les malvoyants.

 ● Club Interact (Rotary)

 ● Best Buddies

 σ  Partenariat numérique
 ● Microsoft.

 ● Google for Education

 σ Partenariat culturel
 ● Institut Français d’Études Anatoliennes (IFEA).

 ● Institut Français de Turquie.

 ● İKSV
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