AKADEMİK DÜRÜSTLÜK HAFTASI
AÇIŞ TÖRENİ
FMV Özel Işık Lisesinde 2-5 Nisan 2019
tarihleri arasında “Akademik Dürüstlük
Haftası” kutlamaları okul müdürümüz Hakan
KULABER’in açış konuşması ile başladı.
okul müdürümüz Hakan KULABER
konuşmasında Akademik dürüstlük ile ilgili
farkındalık yaratmak ve akademik
dürüstlüğün önemini vurguladı.

2 NİSAN DÜNYA OTİZM
FARKINDALIK GÜNÜ
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü otizm
farkındalığını, otizmi kabullenmeyi ve otizm
tanısıyla karşılaşmış olanlara yardımı
artırmayı simgeleyen iyi bir fırsattır.
Mavi kurdele otizm farkındalığının
sembolüdür. FMV Özel Işık Lisesi öğrenci ve
öğretmenleri 2 Nisan günü mavi kurdele
takarak otizmli bireylere desteklerini
göstermişlerdir.
KAFE İSTANBUL
FMV Özel Işık Lisesi on birinci sınıf
öğrencileri İstanbul şiirlerinin yer aldığı
“Kafe İstanbul” adlı geleneksel şiir dinletisini
gerçekleştirdi. Muvaffak Benderli Konferans
Salonu’unda gerçekleşen dinletide kafe
konsepti ile sahneye çıkan öğrenciler
izleyenlerden tam puan aldı. Türk dili ve
edebiyatı öğretmenlerinin hazırladığı dinletide
İstanbul şarkıları da söylendi. İstanbul’daki
farklı yaşamları zemin alan bu gösteride her
kesimin yüreğine dokunacak şiirler okundu.

Academic Honesty slogan work preps
"Akademik Dürüstlük Haftası" etkinlikleri
kapsamında hazırlık sınıfı öğrencilerimizin
hafta başında İngilizce, Almanca, Fransızca
ve İspanyolca hazırladıkları akademik
dürüstlük sloganları FMV Özel Işık Lisesi 4.
kat koridorunda sergilenmektedir.
2. IŞIKLI BELGESELLER FİLM
FESTİVALİ
FMV Özel Işık Lisesi öğrencileri
yeteneklerini tarih ile buluşturdu. Bu yıl
okulumuzda geleneksel hale getirdiğimiz II.
Işıklı Belgeseller Festivali 03.04.2019
Çarşamba günü Sacit Öncel Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. 11. sınıf
öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturdukları
İstanbul temalı kısa filmler, herkes tarafından
ilgi ile izlendi. Yarışmaya katılan kısa filmler
arasında “Sabancı Müzesi” adlı çalışma en iyi
belgesel seçildi. Seçilen eser, FMV Özel Işık
Lisesi tarafından il çapında düzenlenecek olan
“Liseler Arası Yaşayan Tarih İstanbul” adlı
belgesel yarışmasına katılma hakkı kazandı.

MUNDP-RCIMUN Sertifika Töreni
Okulumuz Model Birleşmiş Milletler Kulübü
öğrencileri 21-24 Şubat 2019 arasında
katıldıkları MUNDP ve 02-06 Nisan 2019
tarihleri arasında katıldıkları RCIMUN
katılım sertifikalarını Okul Müdürü Hakan
Kulaber'den aldılar.

12. SINIFLARIMIZ ATA’NIN HUZURUNDA
3 Nisan 2019 günü 12. sınıf öğrencilerimizle
“Anıtkabirde Ata'mıza Saygı Ziyareti” ve ODTÜ
tanıtım gezisi yapıldı.
Anıtkabir'de okulumuz adına düzenlenen resmi devlet
töreni, 12. sınıflar Müdür Yardımcımız İhan Tunç'un
başkanlığında Anıtkabir tören alanında yerimizi
almamızla başladı. Kortejimizin tören geçişini
gerçekleştirmesi, FMV Özel Işık Lisesi adına
Atatürk'ün mozolesine çelenk konulması ve saygı
duruşunda bulunulmasının ardından Anıtkabir özel
defterine Sayın İlhan Tunç, Işık Lisesi'nin mesajını
yazdı ve okudu. Törenin ardından Anıtkabir müzesi
gezildi.
Daha sonra ODTÜ'ye geçildi. Bir rehber öğrenci
eşliğinde kampüs gezildi. Ardından okul tanıtım
sunumu gerçekleştirildi. Üniversite bölümlerinin,
akademisyenlerinin, olanaklarının, sosyal yaşamın
tanıtıldığı bu keyifli sunumu öğrencilerimiz ilgiyle
izlediler. Sunum sonunda öğrencilerimiz kampüste
serbest zaman geçirerek kısa bir süre de olsa
üniversite ortamının havasını teneffüs etme fırsatı
buldular.
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK HAFTASI
ETKİNLİKLERİ
03 Nisan 2019 Çarşamba günü "Akademik Dürüstlük
Haftası" etkinlikleri kapsamında okul bahçemizde
disiplinler arası sanat çalışması gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerimiz bahçemizde kurulan masalarda ebru
sanatı ve seramik çalışmalarına katılarak bu sanat
dallarını tanıma ve deneyimleme fırsatını
yakalamışlardır. Bu etkinlikler sırasında
öğrencilerimizin oluşturduğu orkestra, sergilediği
canlı performanslar ile tüm katılımcılara güzel
dakikalar yaşatmıştır.
Düzenlenen şenlikte, bahçede yere serilen kraft
kâğıtları üzerine tüm öğrencilerimizin ve istekli
öğretmenlerimizin katılımı ile akademik dürüstlük
mesajları verilmiş ve doğaçlama desen çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ilerleyen günlerde
okul içinde sergilenecektir. Ayrıca hazırlık sınıfı
öğrencilerimizin hafta başında İngilizce, Almanca,
Fransızca ve İspanyolca hazırladıkları akademik
dürüstlük sloganları FMV Özel Işık Lisesi 4. kat
koridorunda sergilenmektedir.

Prof. Dr. Sıddık YARMAN Söyleşisi
Akademik Dürüstlük Haftası kapsamında
FMV Özel Işık Lisesinde 04.04.2019
Perşembe günü “Prof. Dr. Sıddık YARMAN”
öğrencilerimizle buluşmuştur. Muvaffak
Benderli Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinlik öğrencimiz Selçuk
NAZIR’ın piyano resitali ile başlamıştır.
Ardından sahneye davet edilen Sayın
YARMAN, öğrencilerimizle etik üzerine
keyifli bir söyleşi gerçekleştirmiştir.
Kendisine bu muhteşem söyleşi için teşekkür
ediyoruz.
IŞIKLI GENÇLER ROUSSEAU
TARTIŞIYOR
FMV Işık Okullarının 11. Sınıf öğrencileri bu yıl
yedincisi yapılan Kitap Atölyesi etkinliğinde, bu
kez Aydınlanma Çağının önder düşünürü Jean
Jacques Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi adlı
yapıtını tartışmak için 4 Nisan 2019 Perşembe
günü bir araya geldiler.
Bu yıl Ayazağa Işık Lisesi’nin ev sahipliğini
üstlendiği atölye çalışmasında konuğumuz
Maltepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Ahu Tunçel’di.
ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN EDEBİYAT
BULUŞMALARI
FMV Özel Işık Lisesi Edebiyat Sosyal Bilimler
Bölümü ile Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi’nin ortak
çalışması olan “Öğrenci Gözünden Edebiyat
Buluşmaları”nın dördüncüsü, 04.04.2019 Perşembe
günü kampüs kütüphanemizde gerçekleştirildi. Bu
etkinlik çerçevesinde 10. sınıf öğrencimiz Derin
Selçuk LİN, “Bir Garip Şair Orhan Veli” adlı sunumu
yaptı. Sunumda Türk edebiyatının önemli şairi Orhan
Veli Kanık’ın hayatı hakkında bilgiler veren
öğrencimiz, ayrıca şairin şiirlerinden örnekler okuyup
yorumladı. Etkinliğimiz katılımcı öğrenci ve
öğretmenlerin soru ve yorumlarıyla sonlandırıldı.

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK HAFTASI
FMV Özel Işık Lisesinde 2-5 Nisan 2019
tarihleri arasında “Akademik Dürüstlük
Haftası” kutlandı. Akademik dürüstlük ile
ilgili farkındalık yaratmak ve akademik
dürüstlüğün önemini vurgulamak amacıyla
hafta boyunca çeşitli etkinlikler
gerçekleştirildi. Öğretmenlerimiz, derslerde
öğrencilerimize intihal ile ilgili bilgiler verip
“MLA Kaynakça Gösterme Yöntemi”ni
uygulamalı olarak gösterdi. Akademik
Dürüstlük Haftası etkinlikleri kapsamında
öğrencilerimiz, İngilizce ve ikinci yabancı
dillerde slogan çalışması yaptı. Okul
bahçemizde ebru ve seramik gibi sanat
çalışmaları yapılırken öğrencilerimizin canlı
müzik performansı da izleyenlere keyifli anlar
yaşattı. 4 Nisan 2019 tarihinde Prof. Dr.
Sıddık Yarman, öğrencilerimiz ile “etik”
üzerine keyifli bir söyleşi yaptı. Ayrıca hafta
boyunca gerçekleştirilen “Kafe İstanbul Şiir
Dinletisi”, “2. Işıklı Belgeseller Film
Festivali” ve “9. Sınıflar Public Speaking
İngilizce Güzel Konuşma Yarışması”nda da
akademik dürüstlüğe vurgu yapıldı. Haftanın
kapanış töreninde ise Muratcan Güler, Alain
Digbeu ve Tufan Ersöz’ün katılımıyla
“fairplay” üzerine “Dürüst Oyun” adlı bir
söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından
“Akademik Dürüstlük Haftası Basketbol
Turnuvası”, “En Dürüst Oyuncu Ödülü” ve
“Akademik Dürüstlük Haftası Poster
Tasarlama Yarışması”nın kazananları
ödüllerini aldı. “Akademik Dürüstlük Haftası”
boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde emek
veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize
teşekkür ederiz.

"Dürüst Oyun" Söyleşisi
FMV Özel Işık Lisesi olarak 2-5 Nisan 2019
tarihleri arasında kutladığımız "Akademik
Dürüstlük Haftası" etkinlikleri çerçevesinde
Fransa Basketbol Milli Takımı'nın eski oyuncusu
Alain Digbeu ve Türk Basketbol Milli Takımı'nın
eski oyuncuları Muratcan Güler ve Tufan Ersöz
ile bir söyleşi yapılmıştır. 12. sınıf öğrencimiz
Pamir Can Kaya'nın moderatörlüğünü yaptığı
söyleşide sporcular, öğrencilerimizin sorularını da
cevapladı. Sporda dürüstlük ve "fairplay"
konuları üzerinden kendi kariyerleri ile ilgili de
anılar paylaşan konuklarımız ilgi ile dinlendi.
FOTOĞRAFLARIMIZLA KAÇUV'A IŞIK
OLUYORUZ«
6 Nisan Cumartesi günü yapılan genel veli
görüşmesinde, öğrenci ve öğretmenlerin
fotoğraflarından Işık Lisesi Sosyal Sorumluluk
Komitesi ve Okul Aile Birliği'nin desteğiyle
tasarlanan mıknatıslar yıl boyunca desteklediğimiz
"Kanserli Çocuklar Umut Vakfı" yararına satışa
sunuldu. Görevli öğrencilerimiz gün boyunca
velilerimize KAÇUV'u anlatarak farkındalık
çalışması gerçekleştirdiler. Sosyal Sorumluluk
Komitesi tarafından planlanan ve yürütülen etkinlik,
velilerimizin ilgisini topladı.

KARİYER GELİŞİMİ SEMİNERİ
15 Nisan 2019 Pazartesi günü, 10.40-12.00
saatleri arasında Sacit Öncel Konferans
Salonu'nda Sayın Noyan Özkaya tarafından 10.
sınıf öğrencilerimize "Kariyer Gelişimi" konulu
bir seminer verilmiştir. Konuşmacı,
öğrencilerimize öncelikle kendi kariyer
yolculuğunu anlatmış, gelişim serüvenini ve bu
yolculukta yaşadığı farkındalık ve değişimi
paylaşmıştır. Asıl meselenin sadece bir üniversite
ve bölüm seçmek olmadığı, o meslek ve
hedeflediğimiz kariyer ile ilgili detayları
araştırmanın yanı sıra, kişilik yapımıza
uygunluğunu da araştırmanın gerekli olduğu
belirtilmiştir.

Waterloo Üniversitesi Pascal, Cayley ve
Fermat Matematik Yarışmaları ve 2019
Kanguru Matematik Yarışması Ödül ve
Sertifika Töreni
Şubat ayında Waterloo Üniversitesi tarafından
uygulanan sınavlardan,
Pascal sınavına dünya genelinde 25 464
öğrenci, okulumuzdan 16 öğrenci katılmıştır.
Katılan öğrencilerimiz arasından Cansu
AŞKAR okul birinciliği madalyası ve üç
öğrencimiz Cansu AŞKAR, İrem KARAKOÇ
ve Elif İSTANBULLU "Distinction" Sertifikası
almaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi
kutlarız.
Cayley sınavına dünya genelinde 19 473
öğrenci, okulumuzdan 3 öğrenci katılmıştır.
Katılan öğrencilerimiz arasından Berra İpek
KESKİN okul birinciliği madalyası ve
"Distinction" sertifikası almaya hak kazanmıştır
aynı zamanda uluslararası IV.Grup onur
listesinde yer almıştır.
"Berra İpek KESKİN, 2019 Kanguru
Matematik sınavında da başarılı olup 4 Mayıs
tarihinde gerçekleşecek olan final sınavına
girmeye hak kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."
Fermat sınavına dünya genelinde 17 047
öğrenci, okulumuzdan 8 öğrenci katılmıştır.
Katılan öğrencilerimizden Arya Gül BAYRAM
ve Selçuk NAZIR okul birinciliği madalyası ve
beş öğrencimiz Arya Gül BAYRAM, Selçuk
NAZIR, Uluç Ali BAŞKURT, Onur SENCAR
ve Melisa ÇİL "Distinction" sertifikası almaya
hak kazanmıştır.

ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN EDEBİYAT
BULUŞMALARI
FMV Özel Işık Lisesi Edebiyat Sosyal Bilimler
Bölümü'nün hazırladığı "Öğrenci Gözünden Edebiyat
Buluşmaları"nın üçüncüsü, 18.04.2019 Perşembe
günü kampüs kütüphanemizde gerçekleştirilmiştir.
Bu etkinlik çerçevesinde 10. sınıf öğrencimiz Kerem
ERDEM, Kaşgarlı Mahmut'un asırlar önce yazdığı
"Dîvânu Lügâti't Türk" adlı kitabının sunumunu
yapmıştır. Türk edebiyatındaki ilk sözlük olan bu
büyük eser öğrencimizin gözünden arkadaşlarına
başarı ile aktarılmıştır. Etkinliğimiz katılımcı öğrenci
ve öğretmenlerin soru ve yorumlarıyla
sonlandırılmıştır.
Mustafa Andıç'la "Coğrafyacı Gözüyle Dünya
Turu" Söyleşi
Dünyanın çok bilinmeyen uzak bölgelerini
keşfetmeyi hayat felsefesi edinmiş bir coğrafyacı ve
gezgin olan Mustafa Andıç, 18 Nisan 2019 Perşembe
günü okulumuz Sacit Öncel Salonu'nda 9. sınıf
öğrencileri ile bir söyleşi gerçekleştirdi.
Aynı zamanda 1997-2001 yılları arasında okulumuz
bünyesinde coğrafya öğretmenliği de yapmış olan
Mustafa Andıç, "Coğrafyacı Gözüyle Dünya Turu"
adlı söyleşisinde, gezmiş olduğu 130'u aşkın ülkeden
elde ettiği müthiş fotoğraf ve video görüntülerini
öğrencilerimizle paylaştı. Seyahat etme ve gezerek
öğrenip keşfetme heyecanının önemine vurguda
bulundu.

TEMA Vakfı Fidan Bağışı ve Hatıra
Ormanı Projesi
Nişantaşı Işık Okulları olarak Çanakkale
Doğandere sahasına ağaç dikimi sağlanmasını
ve Işık Okulları öğrenci ve öğretmenleri adına
en az 2000 fidanlı " Bireysel Hatıra Ormanı"
oluşturulmasını amaçlıyoruz

A TRIBUTE TO SHAKESPEARE
Uluslararası İngilizce Günü’nü kutlamak ve evrensel şair
Shakespeare’i doğum ve ölüm günü olan 23 Nisan’da
anmak üzere okulumuz FMV Özel Işık Lisesinde İngilizce
bir tiyatro gösterisi düzenlenmiştir. 24 Nisan 2019
tarihinde Muvaffak Benderli Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinlikte okulumuz 10. sınıf öğrencileri,
şairin hayatını anlatıcılar eşliğinde ve en önemli eserleri
olan “Romeo& Juliet”, “Macbeth” , ”Hamlet” ve “As You
Like It” oyunlarından derlemelerle sahnelemişlerdir.
Shakespeare’in en ünlü sonelerinden olan “Seni bir yaz
gününe mi benzetmek ne gezer.” adlı 18. sone ile bitirilen
gösteride Edebiyat-Sosyal Bilimler ve Yabancı Diller
Bölümü birlikte çalışarak disiplinler arası bir etkinlik
gerçekleştirmişlerdir.
KARİYER VE MESLEKLER SEMPOZYUMU

19 Nisan 2019 Cuma günü 11.30-15.10 saatleri arasında
FMV Özel Işık Lisesinde “Kariyer ve Meslekler
Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyuma 10, 11 ve 12.
sınıf öğrencileri katılmıştır. Sempozyum, Muvaffak Benderli
Salonu’nda Gülfem Saydan Sanver tarafından verilen “21.
Yüzyılda Kariyer Planlama” semineri ile başlamıştır. 10, 11,
12. sınıf öğrencilerimiz ve Hami Okul Projesi’nde ortak
olduğumuz Şişli Anadolu Lisesinden 40 öğrenci semineri
büyük bir ilgi ile izlemiştir.
Sempozyumun ikinci bölümü öğleden sonra her meslek için
üç ayrı oturumda gerçekleşmiş, öğrencilerimiz kendi tercihleri
doğrultusunda farklı meslek tanıtım oturumlarına katılmıştır.
Farklı meslek dallarının tanıtımı amacıyla üniversite öğretim
üyeleri, velilerimiz ve eski mezunlarımızdan oluşan meslek
mensupları farklı dersliklerde kendi meslekleri ile ilgili
ayrıntıları ve mesleki tanıtımı öğrencilerimizle paylaşmıştır.

ÇOCUĞUN DUYGUSAL YÖNDEN KORUNMASI
ATÖLYE ÇALIŞMASI
Atölye çalışmasında velilerimize Koordinatör Rehberlik
Öğretmeni Aylin Tüfekçi tarafından Işık Okulları Çocuk
Koruma Politikası da anlatılmıştır. Öğrencilerimizi
eğitirken bu konuya ne kadar önem verdiğimiz,
öğrencilerimizin iyilik halinin sağlanması, korunması,
sürdürülmesi ve öğrencilerimize güvenli bir ortam
sunulması için FMV Işık Lisesi olarak yaptığımız
çalışmaların detayları paylaşılmıştır. Ayrıca müfredat
içeriği ile öğrencilerimize hem derslerde hem diğer
faaliyetlerde çocuk koruma ve güvenliği farkındalığı
sağladığımız belirtilmiştir. Ergenin sağlıklı ve güvenli
gelişimi için gerekli bilinç ve duyarlılığı kazandırmak,
öğrencilerin riskli davranışlardan kaçınmalarını sağlamak
için yapılan çalışmalar velilerimizle paylaşılmıştır.

ÇOCUĞUN DUYGUSAL YÖNDEN KORUNMASI
25 Nisan 2019 Perşembe günü 15.30-16.30 saatleri
arasında Sacit Öncel Konferans Salonu’nda, FMV Özel
Işık Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
tarafından düzenlenen Ebeveyn Gelişim Atölyesi’nin
altıncı toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Atölye Çalışmasında Işık Üniversitesi Psikoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Gülden Güvenç tarafından velilerimize
“Çocuğun Duygusal Yönden Korunması” konulu seminer
verilmiştir. Sağlıklı bir birey yetiştirmek için aile içi
dinamiklerin ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır.
Çocuğun duygusal açıdan korunması ve duygularının
önemsenmesinin sağlıklı bir benlik tasarımı için çok
gerekli olduğu bilimsel atıflar ve çeşitli örneklerle
velilerimize aktarılmıştır.
ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN EDEBİYAT BULUŞMALARI

“Sessiz Ev”
FMV Özel Işık Lisesi Edebiyat Sosyal Bilimler
Bölümü’nün hazırladığı “Öğrenci Gözünden Edebiyat
Buluşmaları”nın altıncısı, 25.04.2019 Perşembe günü
kampüs kütüphanemizde gerçekleştirilmiştir. Bu
etkinlik çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimiz F. Elanur
Sağman ve Cansu Aşkar, Orhan Pamuk’un “Sessiz
Ev” adlı romanı ile ilgili bir sunum yapmıştır. Sunuma
Türk edebiyatının önemli yazarı Orhan Pamuk’un
hayatı hakkında bilgiler vererek başlayan
öğrencilerimiz, romandaki olaylar ve karakterlerle ilgili
yorumlarını paylaşmıştır. Etkinliğimiz katılımcı
öğrenci ve öğretmenlerin soru ve yorumlarıyla
sonlandırılmıştır.

ARKADAŞIM KANSER: PEKİ ŞİMDİ NE
YAPMALI?
FMV Özel Işık Lisesi Sosyal Sorumluluk Komitesi
olarak geçen eğitim öğretim yılından bu yana
yürüttüğümüz “KAÇUV’a (Kanserli Çocuklara Umut
Vakfı) Destek” projemiz devam etmektedir. Bu
bağlamda KAÇUV’dan gelen etkinlik sorumlusu ve
gönüllülerce 29.04.2019 Pazartesi günü 9.sınıf
öğrencilerimizin kansere yönelik farkındalık
kazanmalarını sağlamak, öğrencilerimize kanserden
korunma yöntemlerini iletmek, gönüllülük bilinci
aşılamak ve arkadaşlarının kanser tanısı alması
durumunda nasıl davranabileceklerine dair bilinç
kazanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.

“Concours De Lecture” Fransızca Okuma
Yarışması
Bu sene dördüncü kez düzenlenen “Fransızca
Okuma Yarışması” 26 Nisan 2019 Cuma günü
okulumuzda gerçekleştirilmiştir. Jüri üyeliğini
David Baglieto, Kübra Gündüz ve Nadya
Akmercan’ın yaptığı yarışmaya FMV Özel
Işık, Ayazağa Işık, Erenköy Işık, Ispartakule
Işık Liselerinin 9, 10 ve 11. sınıf seviyeleri
katılmıştır.
Dokuzuncu sınıflarda birincilik ödülünü;
FMV Özel Işık Lisesinden İlayda Dindar,
ikincilik ödülünü FMV Ayazağa Işık
Lisesinden Helin Dilan Polatbilek, üçüncülük
ödülünü ise FMV Ispartakule Işık Lisesinden
Baturay Akat almıştır.
Onuncu sınıflarda birincilik ödülünü; FMV
Özel Işık Lisesinden Ece Gürsel, ikincilik
ödülünü FMV Ayazağa Işık Lisesinden İlke
Serra Çoker, üçüncülük ödülünü ise FMV
Erenköy Işık Lisesinden Zeynep Sönmez
almıştır.
On birinci sınıflarda birincilik ödülünü; FMV
Özel Işık Lisesinden Aslı Esen, ikincilik
ödülünü FMV Ayazağa Işık Lisesinden Aslı
Sürel, üçüncülük ödülünü ise FMV Erenköy
Işık Lisesinden Eylül Naz Özmeral almıştır.

DARÜLACEZE ZİYARETİ
22 Nisan Pazartesi günü bir grup öğretmen ve
öğrencimizle darülaceze ziyareti gerçekleştirdik.
Derslerimizde de bahsettiğimiz yaşlı insanlara saygı
konusunu bizzat yerinde gözlemledik. Yaşlılarla
yaptığımız sohbetler bizlere farklı hayat hikâyeleri ve
tecrübelerine tanık olma fırsatı sağladı. Oradaki
büyüklerimizin bize verdiği ortak nasihat “zamanın
hızla geçtiği ve önemli olanın kimsenin gönlünü
kırmadan bir hayat yaşamamız gerektiğiydi”. Biz bu
ziyaretimizde kendi adımıza çok şey öğrendik,
mesleki atölyelerde ömrünün belki de son baharını
yaşayan bu insanların üretkenliğine şahit olarak biz
gençlerin de daha çok çalışması gerektiği sonucuna
ulaştık.

Batı Anadolu Gezisi
27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan gezide
öğrencilerimiz Batı Anadolu’da bulunan birçok tarihi ve
turistik yeri ziyaret etme imkânı buldu. Gezinin ilk günü
Denizli’de bulunan Hierapolis Antik Kenti’ni rehber
eşliğinde gezen öğrencilerimiz, ardından ülkemizin en ünlü
doğal güzelliklerinden olan Pamukkale’deki travertenleri
gördü. İkinci gün Aydın’daki Afrodisias Antik Kenti ve
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Efes Antik
Kenti gezildi. Ardından yine dünyaca ünlü Meryem Ana
Evi ziyaret edildi. Gezinin son günü ise Ege Bölgesi’nin en
ünlü ziyaret rotalarından biri olan Şirince köyünün tarihi
evleri ve sokakları arasında keyifli vakit geçiren
öğrencilerimiz gezilerini tamamlamış oldu. Batı Anadolu
Gezisi, 9. sınıf öğrencilerimizin özellikle tarih derslerinde
öğrendikleri uygarlıklara ait yerleşimleri ve coğrafya
derslerinde öğrendikleri bilgileri yerinde görmeleri
bakımından disiplinler arası bir çalışma oldu.

11. SINIFLAR KOÇ ÜNİVERSİTESİNDE
11. sınıf öğrencilerimizle 29 Nisan 2019 Pazartesi
günü Koç Üniversitesine bir gezi düzenlendi.
Öğrencilerimize ilk önce üniversitede okuyan iki
öğrenci tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda
üniversitenin bölümleri ve Erasmus, çift ana dal, yan
dal gibi akademik olanaklar anlatıldı. Bunun yanı sıra
kulüpler ve üniversitede sosyal yaşam hakkında
bilgiler verildi. Öğrencilerimiz sorular sorarak merak
ettikleri konuları öğrendi. Öğrencilerimizin ilgiyle
izlediği bu keyifli sunumun ardından bir kampüs turu
yapıldı. Öğrencilerimize tanınan serbest zamandan
sonra okulumuza dönüldü. Gezide öğrencilerimizin
üniversite ortamını görmelerinin YKS hazırlık
aşamasında motivasyonlarını arttırdığı izlendi.

YAŞAYAN TARİH İSTANBUL
İSTANBUL İLİ LİSELE ARASI KISA
FİLM/BELGESEL YARIŞMASI
FMV Işık Lisesi; yüzlerce yıldır birçok
uygarlığa ev sahipliği yapan kentimiz
İstanbul’un, öğrencilerin gözüyle gezilmesi,
tanınması ve tanıtılması amacıyla bu yıl
İstanbul çapında “Yaşayan Tarih İstanbul”
başlıklı kısa film ve belgesel yarışmasının
ilkini gerçekleştirdi.
Yarışmamıza il genelindeki on üç okul katıldı.
FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü ve
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından
değerlendirilen ve ödüle layık görülen
çalışmalar, 30.04.2019 Salı günü okulumuz
Muvaffak Benderli Konferans Salonu’nda
yarışmacı okullarımızın katılımıyla izlendi.
Üç oturumda gerçekleşen belgesel
gösterimlerinin ardından gün sonunda ödül
töreni gerçekleşti. Törende:
En İyi Belgesel Ödülü, III. Ahmet Çeşmesi
adlı çalışmayla Bolluca Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinin;
En İyi Senaryo Ödülü, Süleymaniye Cami adlı
çalışmayla Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinin;
En İyi Görüntü Ödülü, Kariye Müzesi adlı
çalışmayla Özel İtalyan Lisesinin;
En İyi Müzik Ödülü, Ayasofya adlı çalışmayla
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinin;
En İyi Sunucu Ödülü, Süleymaniye Cami adlı
çalışmayla Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinin;
En İyi Poster Ödülü, Sabancı Müzesinde
Minik Bir Gezinti adlı çalışmayla FMV Özel
Işık Lisesinin oldu.

