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İzmir Saint-Joseph’li öğrencilere desteğimiz devam ediyor 

 

Vakfımızın kuruluş amaçlarına hizmet eden ana faaliyetlerimizden biri, yükseköğretimlerine Fransa’da de-

vam etmek isteyen İzmir Saint-Joseph Lisesi son sınıf öğrencilerine ve velilerine bu zorlu süreçte destek ol-

maktır. Söz konusu desteğimiz, Fransa’daki yükseköğretim kurumundan kabul alan öğrencinin gideceği şe-

hirde yurt bulmasına yardımcı olunması, üniversiteye kayıt süreci hakkında bilgilendirilmesi ve Fransa’ya 

gittikten sonra gerçekleştirmesi gereken işlemler ile ilgili bilgi sunulması konularını kapsamaktadır.  

Okulumuzdan aldığımız bilgiye göre, 2016-2017 öğretim yılına yönelik, İzmir Saint-Joseph Lisesi mezunu 61 

öğrenci Fransa’da yükseköğretim için başvuruda bulunmuştur. Bu öğrencilerin 59’una başvurdukları üni-

versitelerin en az birinden kabul gelmiştir. 59 öğrenciden 40’ı Vakfımız ile irtibata geçerek söz konusu des-

teklerimizden faydalanmıştır. Destek alan 28 öğrenci yükseköğretimlerine Fransa’da devam edecektir. Öğ-

rencilerin tercih ettikleri bölümler arasında ilk 3 sırada AES (Administration Economique et Sociale), Hu-

kuk ve Mühendislik bölümleri bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin 10 farklı şehirde gittiği üniversitelerin adları aşağıda belirtilmektedir. 

 

 

 

 

6 öğrenci: Lyon 

4 öğrenci: Toulouse 

3 öğrenci: Montpellier 

3 öğrenci: Strasbourg 

2 öğrenci: Bordeaux 

2 öğrenci: ECAM Lyon 

2 öğrenci: Paris Diderot 

1 öğrenci: Lille 

1 öğrenci: Panthéon-

Sorbonne 

1 öğrenci: Paris Sud 

1 öğrenci: Perpignan 

1 öğrenci: Rennes 

1 öğrenci: Rouen 
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Adres: Dr. Mustafa Enver Bey Cad.  

 

No: 36/2 35220 Alsancak/İZMİR 

Telefon: 0232 489 8902 

 

Faks: 0232 489 0178 

 

E-posta: contact@bizimokul.org.tr 

İzmir  
Bizim Okul Vakfı 

Vakfımız Yüzyılı aşkın süredir başarılı 
bireyler yetiştiren İzmir Özel Saint-

Joseph Lisesi'nin güçlenmesi, gelişmesi 
ve sürekliliğine, fiziki ve sosyal 

olanakları ile modern bir kurum haline 
gelmesine katkıda bulunmak amacıyla 

kurulmuştur. 
 

Vakfımıza üye olarak destek olabilir ve 
gençlerimize güzel bir gelecek 

yaratmamıza katkıda bulunabilirsiniz.   

İletişim için: 

Bağışlarınız için:  

TEB  

İZMİR ÇANKAYA ŞUBESİ 

 
IBAN No (TL):  

TR89 0003 2000 0000 0013 9002 62 

 
IBAN No (Avro):  

TR69 0003 2000 0000 0035 4929 19 
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21 Eylül’de düzenlenen İzmir Saint-Joseph Lisesi Veli Bilgilendirme Etkinliği’ne katıldık 

21 Eylül Çarşamba günü İzmir Saint-Joseph Lisesi tarafından 

Fransa’daki üniversitelere başvuru süreci ile ilgili 12. sınıf veli-

lerine yönelik düzenlenen bilgilendirme etkinliğine Vakıf ola-

rak katılım sağlanmıştır. Öğrencilerin Fransa’daki üniversite-

lere başvuru işlemlerini gerçekleştiren Okulumuz Kütüphane 

Sorumlusu Sébastien Hurpoil’ün yaptığı bilgilendirme sonra-

sında Vakfımızın ve projelerimizin tanıtımı yapılmış; üniversi-

telerden gelen kabuller sonrası aşamalar ve bu kapsamda Va-

kıf olarak verdiğimiz destekler hakkında velilere bilgiler akta-

rılmıştır. Yaklaşık 60 velinin katıldığı toplantı soru-cevap bölü-

mü ile sona ermiştir.  

Orion Eğitim Vakfı Piri 

Reis Okulları, Fransa hü-

kümeti tarafından Fransız-

ca eğitiminde verilen kalite 

belgesine layık görüldü. 

İzmir Saint-Joseph Lisesi 

Müdürü Jacques Au-

gereau’nun Genel Koordi-

natör olarak görev yaptığı 

Piri Reis Okulları’na veri-

len 

“LabelFrancEducation” belgesi, dünya çapında 

Fransızca dil eğitimi veren okulların eğitimde uygula-

dıkları stratejiler, metotlar, eğitim kadrosu gibi pek 

çok kriter göz önünde bulundurularak yapılan bir de-

ğerlendirme sonucu sadece belli düzeyin üzerinde, 

prestijli okullara verilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Saint-Joseph Lisesi mezunları ile röportaj 

serisine başlıyoruz 

Lise eğitimlerini İzmir 

Saint-Joseph Lisesi'nde 

tamamladıktan sonra 

yükseköğret imlerine 

Fransa’da devam eden 

mezunlarımız ile bir rö-

portaj dizisine başlıyo-

ruz. Mezunlarımızın 

Fransa’daki eğitim ha-

yatları ile sosyal yaşam-

larındaki deneyimlerini 

paylaşacakları röportajlarımızın, halen lisemizde oku-

yan ve eğitimlerine Fransa’da devam etmek isteyen 

öğrencilerimiz için yol gösterici olacağına inanıyoruz. 

İlk röportajımızı İzmir Saint-Joseph’ten 2011 yılında 

mezun olup, lisans eğitimine Université de Montpel-

lier’de AES (Administration Economique et Sociale) 

bölümünde devam eden Atacan Camcı ile gerçekleştir-

dik. Röportajımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Orion Eğitim Vakfı Piri Reis Okulları’na 

“Label FrancEducation” belgesi verildi 
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