SİYER-İ NEBİ YARIŞMASINA ŞEFKAT DAMGASI

İlçemizde tertip edilen Siyer-i Nebi yarışmasında okulumuz öğrencilerinden
Elif Gül Okyay Gaziosmanpaşa İlçe 1.si, Ebrar Gündüz 4, Sare Özdemir 5,
Akif Celep 9.olmuştur. Öğrencilerimizi ve onları çalıştıran yüreklendiren Din
Kültürü zümremizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

YEMEN KERMESİ
Mazlum ülke Yemen’de
bulunan kardeşlerimize
yardım elini uzattık.
Şefkat Lisesinin duyarlı
öğrencileri okulumuzda
kermes düzenleyerek
elde edilen geliri
Yemen’de açlıkla
mücadele eden ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdılar.

ŞEFKAT YARDIM GÖNÜLLÜLERİ MAHALLEDE
Şefkat Okullarının iyiliksever öğrencileri Din
Kültürü Öğretmenimiz Özkan Torunoğlu
rehberliğinde harçlıklarından biriktirdikleriyle
kumanyalar alarak mahallemizdeki ihtiyaç
sahiplerine bizzat ulaştırdılar. Bu erdemli
davranışlarından dolayı altın yürekli öğrencilerimizi
ve öğretmenimizi tebrik ederiz.

KARİYER GÜNÜ PROGRAMIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
Şefkat Okulları olarak 11.ve 12. sınıflarımıza
Kariyer Günü yaptık. Üç gün süren programımızda
birinci gün sağlıkçıları, ikinci gün sosyal bilimcileri
ve son gün mimar ve mühendisleri ağırladık.
Tamamı mezunlarımızdan oluşan öğrencilerimizin,
mesleğe atılan, kariyer sahibi gençlerimizin
ağzından bölüm ve okullarını dinledik.

SATRANÇTA İLÇE 3.LÜĞÜ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk
Kızılayının ortaklaşa düzenlediği ilçe
satranç turnuvasında Şefkat Fen
Lisesi Genç Takımı ilçe 3.sü
olmuştur.

JEL MUM YAPTIK
Proje kulübü
öğrencileri bu hafta
rengarenk jel mum
yaptı. Hem ısınmak
hem de otantik bir
ortam için.

SINIF GEZİLERİMİZ

Yoğun ders ve sınav maratonuna
kısa bir mola verelim dedik ve
İstanbul’un güzide mekanlarına
geziler düzenledik. Öğrencilerimiz
Eyüp, Üsküdar, Çengelköy, Pera
Müzesi gibi birçok güzel mekanları
ziyaret ettiler.

12.SINIF YATILI KAMPLARIMIZ

VELİ SEMİNERİMİZ
İletişim Uzmanı Fahri Sarrafoğlu “Aile içi
İletişimin Püf Noktaları” başlıklı semineri ile
velilerimizle bir araya geldi. Yoğun bir katılımın
gerçekleştiği seminer sonrasında velilerimiz
merak ettikleri sorularına cevap buldular.

KİMYA LABORATUVARINDA GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ
Öğrencilerimiz Kimya dersinde atık kağıtlardan
tekrar kağıt elde etmeyi başardılar. Öncelikle
kağıtları parçalayıp su ile karıştırdılar. Kağıt
hamuru yapıp ince bir tabaka halinde serdiler.
Üzerine bastırıp düz bir tabaka kağıt elde ettiler.
Böylece hem çevre temizliğine hem de
ekonomimize katkıda bulunmuş oldular.

Üniversite sınavına hazırlanan
12.sınıf öğrencilerimizle yatılı
olarak düzenlediğimiz
Yoğunlaştırılmış Soru Çözme
Kamplarında öğrencilerimize soru
çözme noktasında destek olan
tüm öğretmenlerimize ve
özellikle sınıf öğretmenlerimize
teşekkür ederiz.

