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Saint-Joseph’te ikinci büyük buluşma 
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Yükseköğrenimlerine Fransa’da devam eden İzmir Saint-Joseph Lisesi mezunları ile 11 ve 12. sınıfta okuyan 

öğrencileri buluşturduğumuz etkinliğin ikincisini, bu yıl 27 Aralık’ta gerçekleştirdik. Okulumuz ile birlikte 

düzenlediğimiz etkinliğe, Fransa’daki çeşitli üniversitelerde okuyan 30’dan fazla mezun katılım sağladı. 

Okul Müdürü Jacques Augereau’nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin ilk oturumunda Bizim Okul 

Vakfı’nın öğrencilere yönelik destekleri hakkında bilgi verildi; ardından atölye çalışmasına geçildi. 

Üniversite eğitimlerini Fransa’da sürdürmek isteyen Saint-Josephli öğrencilerin, aynı deneyimi yaşamış olan 

okul arkadaşlarıyla bir araya geldiği etkinlik kapsamında 11. sınıf öğrencileri için farklı bölümlerden mezun-

ların yer aldığı genel bir oturum dü-

zenlendi. 12. sınıf öğrencilerine yö-

nelik ise 5 farklı atölye gerçekleşti-

rildi. Biyoloji, mühendislik, bilgisa-

yar, elektronik, hukuk, ekonomi, 

sosyoloji, vb alanlardaki atölyelere, 

bu bölümlerde okumak isteyen 12. 

sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler 

mezunlardan okul, bölüm, şehir ve 

yurtlar gibi konularda detaylı bilgi 

alma ve kendilerine soru sorma im-

kanı buldu. 

Etkinlik, mezun öğrencilere verilen 

teşekkür belgesi ile sona erdi. Etkin-

lik fotoğraflarına web sayfamız-

dan ulaşabilirsiniz. 

Proje geliştirme çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi 

Sayısı gittikçe artan Vakfımız üyeleri arasındaki et-

kileşimi ve iletişimi artırmak ve Vakıf çalışmalarımı-

zı çeşitlendirmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerin  

ele alındığı proje geliştirme çalışma grubu toplantısı 

13 Aralık’ta gerçekleştirildi.  

Daha önce üyelerimize uygulanan anket neticesinde 

oluşturulan çalışma grubu kapsamında, Eğitim, Kül-

tür-Sanat, Spor-Sağlık ve Sosyal faaliyetler olmak 

üzere 4 alt komite oluşturuldu. Alt komitelerin çalış-

maları neticesinde ortaya çıkacak öneriler, Yönetim 

Kurulu’nun değerlendirilmesine sunulduktan sonra 

en kısa sürede hayata geçirilecek.  

https://www.facebook.com/BizimOkul/
https://twitter.com/BizimOkulVakfi
https://www.linkedin.com/company/bizim-okul-vakf-
https://www.instagram.com/izmirbizimokulvakfi/
http://bizimokul.org.tr/etkinlikler/mezunlar-saint-josephte/
http://bizimokul.org.tr/etkinlikler/mezunlar-saint-josephte/


Son yayınlanan burslar 

Lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası, vb düzeylerdeki öğ-

renciler ve araştırmacılar için Fransa Büyükelçiliği tarafından sağla-

nan burslara yönelik başvurular açılmıştır. Büyükelçilik araştırma 

bursları (doktor adayları, doktora sonrası ve araştırmacılar) için son 

başvuru tarihi 12 Şubat 2018’dir.  

Türk Eğitim Vakfı (TEV)-Fransa Büyükelçiliği Fransa bursu kapsa-

mında ise, Master’a hazırlık için (araştırma veya mesleki), ya da belli 

şartlar altında mühendislik diplomaları için burs verilmektedir. Bu 

program için son başvuru tarihi 30 Mart 2018’dir.  

Burslar ile ilgili ayrıntılı bilgiye elçilik sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı kapsa-

mında ise, 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmakta-

dır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean 

Monnet Burs Programı’na son başvuru tarihi 23 Şubat 2018’dir. Başvuru koşul-

ları ile ilgili bilgiye program sayfasından ulaşabilirsiniz.  
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Adres: Dr. Mustafa Enver Bey Cad.  

No: 36/2 35220 Alsancak/İZMİR 

Telefon: 232 4898902 

Faks: 232 4890178  

E-posta: contact@bizimokul.org.tr 

 

 

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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Vakıf Yöneticisi 
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