ŞEFKAT OKULLARINDA BAŞARI BİR GELENEKTİR
Çeyrek asra aşkın bir
geçmişi olan değerlerin
hayat bulduğu okul olan
kurumumuzda bu yıl da
üniversite başarımız ile
iftihar ediyoruz. Bu
başarıda emeği geçen
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kıymetli
velilerimize yürekten
teşekkür ediyoruz.

12.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE YKS HAZIRLIK PROGRAMIMIZI ANLATTIK
Üniversite Hazırlık Koordinatörümüz Mehmet
Hacıoğlu ve Rehberlik zümre başkanımız Fatma
Zehra Avar 12.sınıf öğrencilerimize bu yıl
uygulanacak olan YKS Hazırlık Programımızı
tanıttılar. Öğrencilerimiz süreç ile ilgili merak
ettikleri tüm sorulara cevap buldular. Bu zorlu
maratonda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

SENE BAŞI HİZMETİÇİ EĞİTİM
KAMPI

2019-2020 eğitim öğretim yılı geleneksel
Hizmetiçi Eğitim Kampımız Cemile
Sultan Korusu’nda Koordinasyon
Başkanımız Doç. Dr. Murat Yalçıntaş
Beyefendi’nin açılış konuşması ile
başlamış, Dr. Burak Türkman ve
Prof.Dr. Osman Sezgin’in vermiş olduğu
seminerler ile devam etmiştir.

9.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE
ORYANTASYON SUNUMU

GELENEKSEL GÜZE MERHABA ŞENLİĞİMİZ
Okulumuz Vakıf Kulübü öğrencilerimiz yeni eğitim
öğretim dönemini karşılamak amacıyla “Güze
Merhaba” adı altında bir festival gerçekleştirdi.
Közde kahve, gözleme, farklı bitki çayları gibi
yiyecek ve içeceklerin ikramının yanı sıra ilgi
çeken etkinliklerin de tertip edildiği festivalde
emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize
teşekkür ediyoruz.

MATEMATİK HAZIRBULUNUŞLUK SINAVIMIZI UYGULADIK
Tatiller öğrenciler için keyifli fakat bir o kadar da
riskli dönemler. Konuları unutmak, işlem
pratikliğinin körelmesi, çalışma isteğini kaybetmek
olası tehlikeler. Her dönem başında uyguladığımız
“Matematik Hazırbulunuşluk Sınavları “ ile
amacımız, bu olası durumu avantaja çevirmek,
bilgi zincirini koparmamak. Şefkat’e dönüşün
muhteşem olması için tatillerde biraz tekrar, ufak
antrenmanlar ve motivasyon yeterli. Yıl boyunca
öğrencilerimize tüm problemlerinin çözümlerinde
başarılar dileriz.

11.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE YKS SUNUMU
11. Sınıflara yönelik olarak Rehberlik Servisi
üniversiteye girişte uygulanacak olan
“Yükseköğretim Kurumları Sınavı”na dair
bilgilendirme sunumu hazırlamıştır. Sunum
içeriğinde YKS ile ilgili bilgilerin yanında ikinci
kısımda verimli ders çalışmaya yer vermiştir.

1.DÖNEM GENEL VELİ TOPLANTIMIZ
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının ilk Genel Veli
Toplantısını 12.sınıflarda 7 Eylül Cumartesi, 9, 10
ve 11.sınıflarda ise 21 Eylül Cumartesi günü
gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm velilerimize
teşekkür ederiz.

Rehberlik Servisi 9.sınıf öğrencilerimize
oryantasyon haftası kapsamında genel
bir seminer düzenledi. Bununla beraber,
her sınıfa ayrı ayrı olarak orta öğretim
sistemini, okulu tanıtıcı sunumlar
gerçekleştirdi.

BADMİNTON TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

Beden Eğitimi öğretmenlerimizden
Melih Aydın hocamız Baha TEKİN
Anısına düzenlenen Veteranlar
Badminton Turnuvasında 40+ Çift
Erkeklerde Türkiye 3.sü olmuştur.

”BİR FİDAN BİN İSTANBUL”
Şefkat Koleji ”Bir Fidan Bin
İstanbul ” projesi kapsamında
Fidan dikme etkinliğine katıldı.

İNGİLİZCE KUR SINAVI
Şefkat Lisesi İngilizce Kur
Belirleme Sınavı , 11 Eylül
2019 günü gerçekleştirildi.

