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Yuvaya Dönüş Projesi bursiyerlerimiz öğretmenliğe başladı 

Yuvaya Dönüş Projemiz kapsamında desteklediğimiz bursiyerlerimiz, Eylül ayı itibariyle İzmir Saint-

Joseph’te öğretmenliğe başladı. İlk bursiyerimiz Berna fizik, ikinci bursiyerimiz Pınar ise kimya öğret-

meni olarak okulumuzda görev alıyorlar. 

Bilindiği üzere “Yuvaya Dönüş” projemiz kapsamında, öncelikle İzmir Saint-Joseph Lisesi mezunları 

arasından olmak üzere, meslek olarak öğretmenliği tercih eden ve bir frankofon liseden mezun olanlara, 

üniversite eğitimleri sonrası 10 aya kadar Fransa’da dil/formasyon eğitimi almalarına yönelik burs sağ-

lanmaktadır.  

Son röportajımızı İzmir Saint-Joseph Lisesi’nden 2016 yılında mezun olan ve Strasbourg Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nde okuyan Yağız Yeşildağ ile yaptık. Yağız ile birlikte, üniversiteye kayıt ve yurt bul-

ma gibi konularda Vakfımızdan destek olarak son 3 yılda Strasbourg’a giden İzmir Saint-Joseph mezu-

nu öğrenci sayısı 18’e ulaştı.  

Yağız’ın Fransa’da geçen ilk yılına yönelik görüşlerini al-

dığımız röportajımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Aynı zamanda Vakfımızın da bir üyesi olan Yağız’a görüş 

ve deneyimlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyo-

ruz. 

 

 

 

 

 

4. röportajımızı Yağız Yeşildağ ile yaptık 
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Strasbourg Üniversitesi’nde 

okuyan öğrenci sayısı  

(2015-2018 dönemi) 

Bölüm  Öğrenci sayısı 

Hukuk 8 

AES (Administration Economique 
et Sociale) 

5 

Psikoloji 3 

Mühendislik bilimleri 1 

Tıp 1 
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Fransa’da yüksek öğrenim ile ilgili bilgilendirme toplantıları Saint-Joseph’te başladı 

Bilindiği gibi, İzmir Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin en önemli avantajlarından biri, 

doğrudan Fransa’daki yüksek öğrenim kurumlarına başvuru imkanına sahip olmalarıdır. Bu kapsam-

daki bilgilendirme toplantıları yıl içinde, farklı sınıf düzeylerinde hem öğrencilere, hem de velilere yöne-

lik olarak yapılmaktadır. Bu senenin ilk toplantısı 27 Eylül Salı günü 10. sınıf velilerine yönelik düzen-

lendi. Öğrencilerin başvuru dosyalarının hazırlanmasından sorumlu olan Sébastien Hurpoil’ün Fran-

sa’da yüksek öğrenim ile ilgili genel bilgilendirme yaptığı toplantıda, başvuru dosyasının hazırlanması 

ve başvuru süreci hakkında velilere detaylı bilgiler verildi. Okul Müdürü Jacques Augereau ise, üniver-

site eğitimi, eğitim kalitesi ve şehirler ile üniversite seçimlerinde dikkat edilmesi gereken kriterler hak-

kında velileri bilgilendirdi.  

Benzer bir etkinlik, 12. sınıf velilerine yönelik olarak 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilecektir. Vakıf ola-

rak katılacağımız etkinlikte velilere Fransa’daki üniversitelere başvurduktan sonraki süreçte verdiği-

miz destekler ile ilgili ön bilgilendirme yapma imkanı bulacağız.  
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İzmir Saint Josephliler Derneği tarafından her yıl dü-

zenlenen geleneksel yıl sonu balosu bu yıl da Kasım ayı-

nın son haftasında gerçekleştirilecek. 25 Kasım’da La 

Vie Nouvelle’de yapılacak balonun davetiyeleri için Der-

neğimiz ile irtibata (533 3570401) geçebilirsiniz. 

SJliler Yıl Sonu Balosu 25 Kasım’da 
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