
BASIN DOSYASI
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi

Tarihçe
İki dilde eğitim veren Sainte Pulchérie Fransız Lisesi 175 yıllık tarihe sahiptir. 1846 yılında Şefkat Rahibeleri
tarafından kurulan Lise, öncelikle öğrencilere kolej eğitimi vermiştir. Aziz Vincent Paul’un felsefesinin takipçisi olan bu
rahibeler, 5 ayrı kıtada aktif olarak faaliyet göstermektedirler. Sainte Pulchérie Lisesi, 2000 yılından itibaren 450 kadar
öğrencisiyle karma lise eğitimi vermektedir.

Her yıl, Türkiye genelinde düzenlenen ve bütün ilköğretim öğrencilerinin girdiği "Seviye Belirleme Sınavı"ndan alınan
puan, Sainte Pulchérie Lisesi’ne kayıt şansı tanımaktadır. Sainte Pulchérie Lisesi’nde okumak için gerekli olan puan,
İstanbul’daki en iyi liselerin puanları arasında yer almaktadır. Sainte Pulchérie Lisesi kendini sürekli yenileyen yetkin
bir eğitim kurumdur. Kurum, kendini kanıtlamış geleneksel yöntemleri, geleceğe hazırlayan yeniliklerle harmanlamayı
bilir.

İdari kadro ve eğitim kadrosunun yanı sıra eğitim ve öğretim adına çalışanlarla aileler birlik içinde olmalı ve aynı
amaçlara ulaşmak için çalışmalıdırlar. Okul, gençlerin desteklendiği, kabul gördüğü ve takdir edildiği bir yer olmalıdır.
Öğretmenlerin felsefesi, bireyin integral gelişimini teşvik edici niteliktedir. Bu, çağdaş eğitimin temel prensiplerinden
biridir.

Sainte Pulchérie Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okullar Genel Müdürlüğü tarafından yabancı okul olarak tanınan
Türkiye’deki altı Fransız lisesinden biridir. Türkiye’deki Fransız Okulları Federasyonu’na bağlı olan okulumuz, 13
Haziran 2000’de Dışişleri Bakanlığı’yla imzalanan sözleşmede de yer almaktadır. 2013 yılında, Sainte Pulchérie
Lisesi, öğretim ve hizmetlerinin kalitesi sebebiyle "FrancEducation" etiketi ile ödüllendirildi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Sainte Pulchérie Lisesi’nin toplam öğrenci mevcudu 450’dir. Sainte Pulchérie
Lisesi, 2000 yılında kurduğu YENİ NESİL 2000 İlköğretim Okulunda günümüzde, 200’den fazla öğrenciye eğitim
vermektedir.
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Organizasyon Şeması

Okul Müdürü: Alexandre Abellan
Türk Müdür Başyardımcısı: Minâ Akcen
Müdür Yardımcıları: Danièle COMA, Güler Kayhan, Filiz Gentric, Julian Baillargues, Sébastien Masin

Etkinlik ve İletişim Sorumlusu: Jülide Bigat

İdari kadromuzun %100’ü iki dillidir.

Lisemizin ve İlköğretim Okulumuzun Eğitmen Kadroları:
57 kişiden (%44'ü Fransız ve %63'ü Fransızca konuşan) oluşan iki dilli ve kültürlü eğitmen kadrosu, eleştirel bakış
açısına ve evrensel donanımlara sahip bireyler yetiştirmektedir. Lisemiz bünyesinde verilen 3 dilde eğitim (Türkçe,
Fransızca ve İngilizce) öğrencilerimize, yüksek öğrenimlerini Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerde sürdürme imkanı
tanımaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti: Okulumuzda Fransızca bilen iki rehber öğretmenimiz bulunmaktadır.
Öğrencilere eğitim ve meslek danışmanlığının yanı sıra bireysel rehberlik hizmeti de sunulmaktadır.

Yetkin  Eğitim Kurumu
Sainte Pulchérie Lisesi, Türkiye'nin en iyi eğitim veren ilk on ortaöğretim kurumu arasında yer almaktadır. Lisemiz,
Fransız dilinde verdiği eğitimin kalitesi, yenilikçi eğitim yöntemleri ve gençleri desteklemesinden ötürü velilerimiz
tarafından tercih edilmektedir. Lisemizin eğitim ve öğretim anlayışı, kendini aşabilen, dengeli, sorumlu ve açık fikirli
gençler yetiştirmek amacıyla iki dil bilen dinamik ve etkin eğitmen kadrosunca desteklenmektedir.

Sainte Pulchérie Lisesi'nin, Türkiye'nin tek Frankofon üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi'nde kontenjanı
bulunmaktadır.
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Akademik Program
Sainte Pulchérie Lisesi öğrencilerini, bir yıl hazırlık ve dört yıl lise olmak üzere yoğun Fransızca eğitimlerinin sonunda
alacakları mezuniyet diplomasına hazırlamaktadır.

Kurumun misyonu, 175 yıllık eğitim ve kültür mirası ile çağdaş ve modern eğitim vizyonundan hareketle oluşturulan
faaliyetler gerçekleştirerek, öğrencilerin kişiliklerinin integral gelişimini sağlamaktır.

Sainte Pulchérie Lisesi'nin Ayrıcalıkları:

Gökkuşağı Eğitim Projesi: Dili kullanmaya yönlendirmek ve derste işlenen konuları yerinde keşfettirmek. Lisemiz,
farklı seviyelere birer haftalık eğitim amaçlı geziler sunmaktadır. Bunlara birkaç örnek:

Hazırlık Sınıfları: Yeşil Sınıf – Kapadokya, Türkiye – Bilim ve Fransızca ağırlıklı eğitim amaçlı gezi. Hedefi,
Fransızca dil öğrenimini bilim alanında edinilen bilgilerle bağdaştırmaktır. Öğrenciler sabah saatlerinde derslere
devam etmekte ve öğleden sonraları jeolojik çevreyi keşfe çıkmaktadırlar.
9.Sınıflar: Mavi Sınıf – Datça, Türkiye. - Bu sınıf, U.C.P.A.'da Fransızca olarak, su sporları, su döngüsü ve çevre
konularını kapsamaktadır. Öğrenciler her gün 3'er saat ders görmekte ve 3'er saat su sporları yapmaktadırlar.
10.Sınıflar: Kırmızı Sınıf – “NESİN Matematik Köyü”nde düzenlenen Fransızca ve Matematik Sınıf. - Bu sınıf,
öğrencileri matematik uygulamaları yapmaya, matematiğe ve bilgisayara ilgi duymaya yönlendirmektedir.
10. Sınıflar: İtalya’nın Bologna Bölgesindeki “Archimede Lisesi'” ile değişim programı.
11 FEN: Turuncu Sınıf – Fransa'nın, Grenoble şehrinde fen eğitimi gezisi – Bu sınıf, L3 Fen öğrencilerine
yöneliktir. Öğrenciler Fransa'da geçirdikleri hafta boyunca, okul müfredatında yer alan kavramları ve özellikle de
nükleer fizik sorunlarını daha iyi kavramaktadırlar.
11 FEN: Sarı Sınıf – Bordeaux bölgesine “XIV. Louis'in İzlerinde” adlı eğitim amaçlı, kültür ve dil gezisi. - Bu sınıf,
öğrencilere Fransa'nın önemli kültür merkezlerini keşfettirmeyi amaçlamaktadır.

Karışık Farklı Seviyeler: Beyaz Gezi – Spor aracılığıyla yeni bir bölgeyi keşfettirmek adına, ocak ayında Fransa'nın
Toussuire Bölgesi'nde düzenlenen spor ve dil eksenli kayak gezisi.
Karışık Farklı Seviyeler: Floransa, Pisa ve Endülüs’e kültürel geziler
Türkiye’deki Eğitim Amaçlı Geziler: Ankara, Anadolu, Ege Bölgesi...

Uzaktan Eğitim Platformu « eSPrit » : Öğrenciler için uzaktan eğitim desteği sağlanmaktadır. Uzaktan eğitim hizmeti
öğrencilerin ders tekrarı yapmalarına, sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. Öğretmenlerimiz, öğrencilere
destek vermek üzere platformu  bütün yıl  boyunca canlı tutmaktadır.

Avrupa Sertifikaları: Öğrencilerimiz, Avrupa sertifika programlarına kayıt yaptırma fırsatına sahiptirler:

− DELF-DALF: Uluslararası Fransızca Dil Sertifikaları
− IELTS : International English Language Testing System
− M.U.N.: Model Birleşmiş Milletler:  Sosyal etkinlik kulübü
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Etkinlikler ve Lisemizin Dış Dünyaya Açılımı
Kültür ve Sanat
Okulumuz kültür ve sanata değer vermekte ve desteklemektedir. Bu destek, okul eğitimiyle doğrudan bağlantılıdır ve
öğrenciyi, gerçekleştirilen projelerin merkezine yerleştirir. Sainte Pulchérie Lisesi, düzenli olarak konser, sergi ve
konferans olmak üzere sanatçı buluşmaları düzenlemektedir. Eğitim kurumunda sanata verilen bu önem, kültürler
arası diyaloğun güçlenmesine, sanatçı buluşmalarının, karşılıklı anlayışın ve alışverişin desteklenmesine imkan
sunmaktadır. Eğitim yılı süresince birçok kültürel etkinlik, profesyonel etkinlikler bağlamında ailelere ve halka
sunulmaktadır.

Yaşar Kemal, Uğur Dündar, Nedim Gürsel, Adalet Ağaoğlu, Pınar Kür, Hıfzı Topuz, Devrim Erbil, Bedri Baykam,
İbrahim Çiftçioğlu, Mehmet Kavukçu, Devabil Kara, Yılmaz Aslantürk, Diana Page, Justin Eccles, Jean-David Morvan,
Herr Seele, Joicy Koothur, Romann Ramshorn, Ludovic Debeurme, İdil Biret, Hüsnü Senlendirici, Aziz Şenol Filiz ve
Yansımalar, İstanbul Barok, François Audrain, Boğaziçi Caz Korosu, Kadir Memis, Candaş Baş, Cemil İpekci, Filiz
Akın, Cem Hakko …
...Geçtiğimiz yıllarda Sainte Pulchérie Lisei’ne varlıklarıyla onur veren sanatçı, tasarımcı ve entelektüellerimizden
yalnızca birkaçı.

Sainte Pulchérie Lisesi profesyönel kullanıma sunduğu iki mekana sahiptir.

Okulumuz 2009 yılından bu yana düzenli olarak 250 m2'lik sanat galerisi Od'A-Ouvroir d'Art'ta çağdaş sanat
sergileri düzenlemektedir.

Okulumuz Eylül 2013'te her haftasonu seçkin bir program sunan gösteri salonu Sahne Pulchérie'nin açılışını
gerçekleştirmiştir.

Lisemizin Türk, Fransız ve uluslararsı alanda sanatçılara ve isim yapmış kişilere yönelik bu açılımı her zaman eğitim
projelerimizle  desteklenmektedir.

Sürdürülebilir Yaşam
Sürdürülebilir yaşam, eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir yaşamın, evrensel eğitim, integral
gelişim ve bir diğeri için, kardeşlik adına "harekete geçme isteği"nden kaynaklanan dayanışma vaadi eğitimi olmak
üzere üç ayağı vardır. Öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde çalışmaların merkezinde yer alır, Lisemiz politikaları
doğrultusunda gerçekleştirmeyi diledikleri çevre projelerini hayata geçirirler. Lisemizde sürdürülebilir yaşam
çalışmalarını yürütmek üzere öğrencilerden oluşan resmi birlik oluşturulmuştur. Sürdürebilir yaşam eylemleri aynı
zamanda öğrencilerin oluşturduğu sosyal etkinlik kulübü tarafından da yürütülmektedir. Sainte Pulchérie Lisesi’nde
sürdürülebilir yaşam çalışmaları, toplum ve kültür sorunlarına da değinmektedir

.
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