


ATELIERS, RENCONTRES | ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER

Atelier Modèle Francophone des Nations Unies
Fransızca Birleşmiş Milletler Kulübü Atölye 
Çalışması

Club | Kulüp : MUN | Birleşmiş Milletler Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) :  
Elif Divitçioğlu, Stanislaw Eon du Val, Paul Laforge
Dates | Tarih : 4-5.06.2018, Toute la journée | Tüm gün
Lieu | Yer : Couloir des 12èmes | 12. Sınıflar Koridoru
Participants | Katılımcılar : Tous les élèves sélectionnés après 
les deux premiers ateliers | İlk iki atölyeden sonra seçilen 
öğrenciler.

 

Vous avez été nombreux à participer aux premiers ateliers de 
préparation au MFINUE 2018 et nous nous en réjouissons ! 
Nous vous invitons maintenant à deux jours complets d’atelier 
pour poursuivre votre préparation et aussi, bien sûr, pour 
partager de bons moments. 

Les membres de l’équipe organisatrice du MFINUE 
contacteront chacun des groupes pour donner plus de 
précisions sur le contenu et le déroulement de ces journées. 
Les participants au MFINUE 2018 seront choisis à l’issue de ces 
deux jours d’atelier. 

MFINUE 2018’in hazırlık atölyelerine büyük bir katılım 
gösterdiniz ve bu bizi çok mutlu etti. Hazırlıklarınıza devam 
etmek ve güzel anlar paylaşmak için şimdi de sizi iki günlük bir 
atölyeye davet ediyoruz.

MFINUE’yi organize eden ekip üyeleri, her bir grup ile etkinliğin 
içeriği ve bu günlerin akışı hakkında iletişime geçecekler. 
MFINUE 2018’in katılımcıları bu iki günlük atölyenin sonucunda 
belirlenecek.
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Rencontre avec Yiğit Bener 
Yiğit Bener ile Söyleşi

 

Club | Kulüp : Kardelen
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Füsun Esin
Dates | Tarih : 05.06.18, 09.30-11.05
Lieu | Yer : Salle de vidéoconférence | Videokonferans Salonu
Participants | Katılımcılar : élèves volontaires de 9ème | 9. 
sınıflardan gönüllü öğrenciler
 
Les élèves de 9ème vont rencontrer l’écrivain Yiğit Bener pour 
discuter sur son livre “Öteki Düşler / Les Autres Rêves” et sur 
les enjeux de l’écriture littéraire.

9. sınıf öğrencileri Yiğit Bener ile bir araya gelecek ve yazarın 
”Öteki Düşler” öykü kitabı üzerinden yazma çalışmasının nasıl 
yapıldığı ve geliştirildiği üzerine bir bilgilendirme sohbeti 
gerçekleştirilecektir. 

Intelligence artificielle et le droit civil 
Yapay Zeka ve Vatandaşlık Hakkı

Club | Kulüp : Club de philosophie | Felsefe Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Gökçen Yılmaztürk
Dates | Tarih : 04.06.18, 09.40 - 13.30
Lieu | Yer : Salle de Vidéoconférence | Videokonferans Salonu
Participants | Katılımcılar : Club de philosophie, élèves 
volontaires de 10ème et 11ème | Felsefe kulübü, 10 ve 11. 
sınıflardan gönüllü öğrenciler

Les élèves du Club de Philosophie discutent les possibilités 
de l’intelligence artificielle et le droit civil dans un contexte 
philosophique, technologique, juridique et politique.  
Une approche philosophique à un sujet d’actualité...

Felsefe Kulübü öğrencileri felsefe, teknoloji, hukuk ve siyaset 
bağlamında, yapay zeka ve vatandaşlık hakkının imkanlarını 
tartışıyor. Güncel bir konuya felsefi bir yaklaşım…
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Rencontres des Clubs d’Aide Social des 
Lycées Francophones | Fransız Liseleri 
Sosyal Yardım Kulüpleri Buluşması

Club | Kulüp : Club d’Aide 
Social | Sosyal Yardım Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s) 
| Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Elif Kazan, Hermine Ridé
Dates | Tarih : 05.06.18, 09.40-
13.30
Lieu | Yer : Salle de théâtre | 
Tiyatro Salonu

Le mardi 5 juin, de 9h30 à 13h30, les élèves des Club d’Aide 
Sociale des 5 établissements francophones d’Istanbul, se 
réuniront une nouvelle fois pour réfléchir, ensemble, sur leur 
engagement auprès des migrants. Ils travailleront en groupe, 
pour relire la progression de leur année et rencontreront 
des gens engagés au quotidien, qui viendront parler de leur 
expérience les progressions de leurs travaux.

5 Haziran Salı günü 09.30 - 13.30 arası İstanbul’daki 5 
Frankofon lisenin Sosyal Yardım Kulübü öğrencileri mültecilerle 
yaptıkları çalışmalar üzerine birlikte düşünmek için buluşacaklar. 
Yıl içindeki ilerlemelerini değerlendirmek için grup halinde 
çalışmanın yanı sıra konuyla ilgili çalışmalar yapan kişilerle bir 
araya gelecek ve deneyimlerini dinleyecekler.

Elevage de Vers de Terre fertile pour la terre 
Toprak için Faydalı Solucan Üretimi

Club | Kulüp : Permaculture | Permakültür
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Şükran Toy
Dates | Tarih : 07.06.18, 12.05 - 13.30
Lieu | Yer : Salle de vidéoconférence | Videokonferans Salonu 
Participants | Katılımcılar : élèves volontaires de PL, 9ème et 
10ème | Hz, 9 ve 10. sınıflardan gönüllü öğrenciler 

Les élèves du club permaculture ainsi que des élèves interessés 
de PL, 9ème et 10ème assisteront à la conférence de Yeşim 
Güriş qui élève des vers de terre à Çerkezköy. 

Permakültür Kulübü ile Hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından konuya 
ilgi duyan 50 öğrenciden oluşan bir grup  Çerkezköy’de 
solucan yetiştiren Yeşim Güriş’in solucanlarla ilgili konferansına 
katılacaklar.



SPECTACLES  | GÖSTERİLER

MolièreS 

Club | Kulüp : Atelier théâtre 
en français | Fransızca Tiyatro 
Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s) 
Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Delphine Gastrin
Dates | Tarih : 04.06.18, 12.50 - 
13.30 & 18.30 - 19.15
Lieu | Yer : Salle de théâtre 
Tiyatro Salonu
Participants | Katılımcılar 
1ère représentation
İlk gösterim : 10ème | 10. 
sınıflar
2ème représentation
İkinci gösterim : Public 
Herkese açık

- Quelle nouvelle ? / - Le petit chat est mort. / - La poule ne 
doit pas chanter devant le coq. / - Mais que diable allait-il faire 
dans cette galère ? 
Les élèves de l’atelier théâtre en français, jouent avec Molière 
cette année. Nous vous attendons nombreux à notre concours 
de révérences ! 

- Yeni haberler var mı? / - Küçük kedi öldü. / - Tavuk horozun 
karşısında ötmemeli. / - Bu karmaşanın içinde iblis ne yapacak?
Fransızca Tiyatro Kulübü öğrencileri bu sene Molière’i 
oynayacaklar. Reverans yarışmamıza hepinizi bekliyoruz.

Le Bourgeois Gentilhomme 
Kibarlık Budalası 

Club | Kulüp : Atelier théâtre 
en turc | Türkçe Tiyatro 
Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s)
Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Selin Nazlı Ustaoğlu
Dates | Tarih : 05.06.18, 
09.40 - 11.40 & 19.30 - 21.30
Lieu | Yer : Salle de théâtre 
Tiyatro Salonu
1ère représentation
İlk gösterim : 11ème | 11. 
sınıflar
2ème représentation
İkinci gösterim : Public 
Herkese açık

Les ateliers de théâtre du lycée célèbrent Molière cette année! 
A la suite des spectacles des ateliers théâtre en français et en 
anglais, les élèves de l’atelier théâtre en turc présenteront une 
des pièces majeures de Molière : Le Bourgeois Gentilhomme.

Okulumuzun tiyatro kulüpleri bu sene Molière’i kutlamaya ve 
anmaya devam ediyor!  Fransızca ve İngilizce Tiyatro Kulüpleri 
gibi Türkçe Tiyatro Kulübü de Molière’in önemli eserlerinden 
biri olan Kibarlık Budalası’nı sahneliyor.
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L’Avare | Cimri  

Club | Kulüp : Atelier théâtre en anglais | İngilizce Tiyatro Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) :  
Volkan Oğuz
Dates | Tarih : 07.06.18, 19.00 - 19.45
Lieu | Yer : Salle de théâtre | Tiyatro Salonu

L’atelier théâtre en anglais présente cette année l’Avare de Molière. 
Nos élèves vous invitent à regarder les (mes)aventures drôle de cet 
homme misérable.

İngilizce Tiyatro Kulübü bu sene Molière’den “Cimri”yi sahneliyor. 
Öğrenciler sizi bu zavallı adamın komik maceralarını izlemeye davet 
ediyor.

Fraternité musicale | Müzikal Kardeşlik  

Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Laurent Chapdelaine, Handan Kesim
Dates | Tarih : 04.06.18, 13.45 - 15.00
Lieu | Yer : Salle de théâtre | Tiyatro Salonu
Participants | Katılımcılar : 10ème | 10. sınıflar

Les jeunes travailleurs de Şişli Down Cafe et leur professeurs 
de musique donneront un mini concert en compagnie de notre 
professeur de musique Tunç Öndemir et de nos élèves. 

Şişli Down Cafe’de çalışan gençler ile müzik öğretmenleri, 
okulumuzun müzik öğretmeni Tunç Öndemir ve bazı 
öğrencilerimiz ile birlikte mini bir konser verecekler.
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Performance de lecture  
Okuma Performansı

Club | Kulüp : Drama 
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Gizem Karakaş
Dates | Tarih : 05.06.2018, 11.10 - 11.40
Lieu | Yer : Mediathèque | Medyatek
Participants | Katılımcılar : Public | Herkese açık

Les élèves du club drama vous invite à la “Performance de 
lecture” basée sur une possibilité de dialogue entre les livres. 
Ouverte à la participation de tous les élèves, professeurs et 
employés, la performance consiste à lire à voix haute des 
extraits de différents livres à l’improviste afin de créer une 
nouvelle histoire d’une manière collective.

Drama kulübü öğrencileri sizleri kitapların birbiri ile konuştuğu 
“Okuma performansı”na davet ediyor. Farklı kitaplardan 
alıntıları yüksek sesle okuyarak, doğaçlama ve kolektif  bir 
şekilde yeni bir hikaye yaratmak üzerine kurulu performans tüm 
öğrencilerin, öğretmenlerin ve memurların katılımına açıktır.

Concert de fin d’année
Yıl Sonu Konseri

Club | Kulüp : Club de Musique | Müzik Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Tunç Öndemir
Dates | Tarih : 04.06.18, 19.30 - 20.30
Lieu | Yer : Couloir du foyer | Fuayenin olduğu koridor
Participants | Katılımcılar : Public | Herkese açık

Le concert de nos élèves qui présentent leur performance 
travaillée tout au long de l’année. Au programme chansons des 
solo, duo, trio et orchestre de chambre.

Öğrencilerimizin müzik dersi ve Müzik Kulübü’nde yıl boyunca 
yaptıkları çalışmaların sunulacağı bu konserde, solo, düet, trio 
ve oda orkestrası dinletileri olacak.
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Ceux qui se réveillent pendant leur songe
Uykuda Uyananlar

Club | Kulüp : Danse | Dans
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Dila Yumurtacı
Dates | Tarih : 06.06.18, 20.00 - 20.30
Lieu | Yer : Salle de théâtre | Tiyatro Salonu  
Participants | Katılımcılar : Public | Herkese açık

“Ceux qui ont apparié notre vie à un songe ont eu de la raison. 
Nous veillons dormants et veillants dormons.”
Michel de Montaigne

“Hayatlarımızı bir rüya ile karşılaştıranlar haklıymış. Uyanık 
uyuyor, ve uykuda uyanıyormuşuz.’’ 

Michel de Montaigne

Spectacle de fin d’année des Pré-Lycée 
Hazırlık Sınıfı Yıl Sonu Gösterisi

 

Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Peggy Morel Özdemir
Dates | Tarih : 07.06.18, 12.00 - 13.30
Lieu | Yer : Salle de théâtre | Tiyatro Salonu 
Participants | Katılımcılar : PL | Hazırlıklar

Des élèves de Pré-lycée motivés nous proposent une agréable 
fin d’année en chansons.

Hazırlık sınıfından motive öğrenciler bize şarkılı bir yıl sonu 
gösterisi sunuyor.



EXPOSITIONS | SERGİLER

Exposition de Photographie  | Fotoğraf Sergisi

Club | Kulüp : Club de Photographie | Fotoğraf Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Halil Kefal
Dates | Tarih : 04 - 06.06. 18
Lieu | Yer : Couloir du foyer | Fuaye Koridoru
Participants | Katılımcılar : Public | Herkese açık

Les élèves du club de photographie présenteront les travaux 
qu’ils ont réalisés tout au long de l’année.

Fotoğraf Kulübü öğrencileri yıl boyunca yaptıkları çalışmaları 
sergileyecekler.

Exposition de fin d’année | Yıl Sonu Sergisi

Club | Kulüp : Arts Plastiques | Görsel Sanatlar
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) :  
Ali Yılmaz
Dates | Tarih : 06.06.18, 18.00 - 20.00
Lieu | Yer : Foyer | Fuaye
Participants | Katılımcılar : Public | Herkese açık

L’exposition de fin d’année regroupe les travaux réalisés par nos 
élèves tout au long de l’année durant les cours et le club d’arts 
plastiques. Les épouvantails réalisés par les élèves de 12ème 
pour le Jardin de Permaculture à Fenerbahçe feront également 
partie de l’exposition jusqu’au 8 juin.

Yıl Sonu Sergisi, öğrencilerimizin yıl boyunca Görsel Sanatlar 
dersi ve kulübünde yaptıkları çalışmalardan oluşmaktadır. Ayrıca 
12. sınıfların Fenerbahçe Permakültür Bahçesi korkulukları için 
hazırladıkları heykelleri de yeni yerlerine taşınmadan önce  
8 Haziran’a kadar bu sergide görülebilecektir.



EXPOSITIONS | SERGİLER

Exposition de Photographie des Animaux 
de la Rue | Sokak Hayvanları Fotoğraf Sergisi

Club | Kulüp : Protection des animaux de la rue | Sokak 
Hayvanlarını Koruma             
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Tanya Ergüneş
Dates | Tarih : 07.06.18, 18.00 - 19.00
Lieu | Yer : Couloir du foyer | Fuaye Koridoru
Participants | Katılımcılar : Public | Herkese açık

L’exposition regroupant une sélection du concours de 
photographie organisé par le club de la protection des 
animaux de la rue sera suivie de la remise des prix du 
concours.

Hayvanları Koruma Kulübü tarafından düzenlenen Fotoğraf 
Yarışması’ndan bir seçki sunulan sergide yarışmanın kazananları 
da açıklanacak.

Têtes de Livre
Kitap Kafası

 
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Céline Crochemore, Paul Laforge, Claire Özkal
Dates | Tarih : 04.06-08.06.18
Lieu | Yer : En face de la médiathèque | Medyatek’in karşısı 
Participants | Katılımcılar : Public | Herkese açık

Les meilleures “têtes de livre” réalisées cette année par les 
classes de PL seront exposées en face de la médiathèque à 
partir de la semaine des talents jusqu’à l’année prochaine.

Hazırlık öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Kitap Kafası” 
fotoğraflarının en iyileri Sanat Yetenek Haftası itibariyle 
önümüzdeki seneye kadar Medyatek’in karşısında sergilenecek.



CONCOURS, JEU | YARIŞMALAR, OYUNLAR

Questions pour un champion 
Bilgi Yarışması

Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) :  
Zümre de Français des 10ème et 11ème | 10 ve 11. sınıfların 
Fransızca Zümresi
Dates | Tarih : 05-06.06.18
Lieu | Yer : Salle de théâtre | Tiyatro Salonu
Participants | Katılımcılar : 10, 11 

Programme | Program
Mardi 5 juin, 13.45 - 15.10 :  Tous les élèves de 11ème
5 Haziran Salı, 13.45 - 15.10 : Tüm 11. sınıf öğrencileri
Mercredi 6 juin, 13.45 - 15.10 : Tous les élèves de 10ème
6 Haziran Çarşamba, 13.45 - 15.10 : Tüm 10. sınıf öğrencileri

Le jeu télévisé français diffusé depuis 1988 devient aussi un classique 
de Saint Joseph. Venez représenter ou soutenir votre classe lors de ce 
grand jeu de culture générale ! 

Fransa’da 1988 yılından beri yayınlanan bilgi yarışması zaman içinde 
bir Saint Joseph klasiğine dönüştü. Bu büyük genel kültür yarışmasına 
sınıfınızı temsil etmek ya da desteklemek için hepinizi bekliyoruz! 

Remise des Prix du Concours 
Scientifiques | Bilim Yarışması 
Ödül Töreni

Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Ayfer Akaydın, Ebru Aktimur
Dates | Tarih : 06.06.18, 18.00 - 19.00
Lieu | Yer : Salle de théâtre | Tiyatro Salonu 
Participants | Katılımcılar : Public | Herkese açık

La soirée de  la remise des prix du Concours Scientifiques qui 
a eu lieu le 25 avril aura lieu comme chaque année pendant la 
semaine des artistes et des talents. 

Her sene olduğu gibi bu sene de 25 Nisan tarihinde yapılmış 
olan Saint Joseph Lisesi Bilim Yarışması’nın ödül töreni Sanat ve 
Yetenek Haftası’nda gerçekleşecek. 
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Projection du Documentaire “ Le son et nous” 
“Ses ve Biz” Belgesel Gösterimi

Club | Kulüp : Club d’environnement | Çevre Kulübü
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) :  
Yeliz Eraslan
Dates | Tarih : 06.06.18, 08.45 - 09.25
Lieu | Yer : Salle de vidéoconférence | Videokonferans Salonu
Participants | Katılımcılar : 10ème | 10. sınıflar

Les élèves de 11ème et  du club d’environnement ont réalisé un 
documentaire intitulé‘ Le son et nous” qui traite de la pollution sonore 
que subit un élève en rentrant de l’école à chez lui. 

Çevre Kulübü öğrencilerinin 11. sınıflarla birlikte hazırladığı “Ses ve Biz” 
belgeseli bir öğrencinin, eviyle okulu arasındaki yolda gelip giderken 
maruz kaldığı gürültü kirliliğini ele alıyor. 

Projection du Documentaire “Chat”
“Kedi” Belgeseli Gösterimi

Club | Kulüp : Protection des 
animaux de la rue | Sokak 
Hayvanlarını Koruma             
Professeur(s) Coordinateur(s) 
Sorumlu Öğretmen(ler) :  
Tanya Ergüneş
Dates | Tarih :  
07.06.18, 09.40 - 11.05
Lieu | Yer :  Salle de théâtre 
Tiyatro Salonu 
Participants | Katılımcılar : 9 
ème | 9. sınıflar

Les élèves de 9ème et du club des animaux de la rue regarderont 
le documentaire “Chat” réalisé par Ceyda Torun.

9. sınıf ve Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü öğrencileri, 
Ceyda Torun’un yönettiği “Kedi” belgeselini izleyecekler. 



SORTIES | GEZİLER

 Les Sorties du Club de Culture Littérature 
et Cérémonies | Kültür Edebiyat ve Tören 
Kulübü Gezileri 

 
Club | Kulüp :  
Kültür Edebiyat ve Tören | Culture, Littérature et Cérémonies
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Füsun Esin, Özcan Akçakaya, Didem Tekin, Elif Olgun, Mesude 
Yıldırım
Dates | Tarih : 06-08.06.18
Participants | Katılımcılar : Elèves choisis de 9ème et de 
10ème | 9 ve 10. sınıflardan seçili öğrenciler

Mercredi 6 Juin | 6 Haziran Çarşamba

24 élèves de 9ème qui ont obtenu les meilleurs résultats dans 
leur classe visiteront le Musée d’Orhan Kemal et İkbal Kahvesi. 

9. sınıf seviyesinde akademik başarısı yüksek öğrencilerden 
oluşan toplam 24 öğrenci, Orhan Kemal Müzesi ve İkbal 
Kahvesi’ni ziyaret edecekler.

Jeudi 7 Juin | 7 Haziran Perşembe

24 élèves de 9ème qui ont obtenu les meilleurs résultats dans 
leur classe visiteront le Musée de Sabancı.

9. sınıf seviyesinde akademik başarısı yüksek öğrencilerden 
oluşan toplam 24 öğrenci, Sabancı Müzesi’ni ziyaret edecekler.

Vendredi 8 Juin | 8 Haziran Cuma

Des élèves de 10ème qui ont obtenu les meilleurs résultats 
dans leur classe visiteront le Musée de la littérature du Divan et 
le Couvent des Derviches Tourneurs.

10. sınıf seviyesindeki akademik başarısı yüksek öğrencilerden 
oluşan bir grup, Galata Mevlevihanesi ve Divan Edebiyatı 
Müzesi’ni ziyaret edecekler.



SORTIES | GEZİLER

Voile avec ÇOGEM | ÇOGEM ile Yelken

Club | Kulüp : Voile | Yelken
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) : 
Laurent Chapdelaine, Metin Özdemir, Elif Akkaya Kazan
Dates | Tarih : 08.06.2018, Toute la journée | Tüm gün
Participants | Katılımcılar : Club de voile | Yelken Kulübü 
öğrencileri 

Le 8 juin sera célébrée, comme chaque année, la Journée 
Mondiale des Océans. Même si nous sommes entourés par 
plusieurs mers (Mer Noire, Mer de Marmara, Mer Egée, Mer 
Méditerranée), il nous semble important d’inscrire notre 
établissement dans cette action mondiale car chaque action ici 
a des conséquences là-bas.

La Méditerranée, en tant que mer intérieure bordée par de 
multiples pays, est un trait d’union entre les peuples, leurs 
cultures. Mais ces derniers temps, elle a été trop souvent le 
symbole de peines, de douleurs.

Le 8 juin, les élèves du club de voile inviteront, dans un esprit 
de partage, de rencontres et d’amitié, des jeunes réfugiés, 
de l’organisation Yeldeğirmeni ÇOGEM - Çocuk ve Gençlik 
Merkezi, à naviguer sur des voiliers en direction de Burgazada. 

8 Haziran’da her sene olduğu gibi bu sene de Dünya Okyanus 
Günü’nü kutluyor olacağız. Birçok deniz tarafından çevrili bir 
toprak da olsak da (Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, 
Akdeniz), dünya çapında gerçekleşen bu harekete okulumuzun 
da katılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü burada 
olan her hareketin daha uzaklarda da bir etkisi olduğuna 
inanıyoruz.

Akdeniz, bir çok ülke ile çevrili bir iç deniz olması nedeniyle 
bir çok halkı ve kültürü birleştiren bir konuma sahip. Fakat son 
zamanlarda bir çok kez acıların ve yaraların bir sembolü haline 
dönüştü.

8 Haziran günü, yelken kulübü öğrencileri, paylaşım, karşılaşma 
ve arkadaşlık kapsamında Yeldeğirmeni ÇOGEM Çocuk ve 
Gençlik Merkezi’ndeki genç mültecileri Burgazada’ya doğru 
yelken açmaya davet ediyor. 



SORTIES | GEZİLER

Parc de Fenerbahçe, Jardin Collectif  
Fenerbahçe Parkı, Topluluk Bahçesi

Club | Kulüp : Permaculture et Arts Plastiques 
Permakültür ve Görsel Sanatlar
Professeur(s) Coordinateur(s) | Sorumlu Öğretmen(ler) :  
Şükran Toy, Valérie Soulerin, Ali Yılmaz
Dates | Tarih : 08.06.18, 09.30-14.45 
Participants | Katılımcılar : Club de permaculture et club d’arts 
plastiques | Permakültür ve Görsel Sanatlar kulüp öğrencileri

Les élèves du club permaculture et d’arts plastiques, en 
compagnie des élèves volontaires vont travailler dans le 
jardin, arranger les épouvantails et cuisineront avec les 
produits qu’ils auront cueillis dans le jardin. 
 
Permakültür Kulübü ve Görsel Sanatlar öğrencileri, bitki 
yetiştiren gönüllü öğrencilerle birlikte bahçe çalışması ve 
korkulukların düzenlenmesini yapacaklar ve bahçeden 

toplanan ürünlerle yemek hazırlanacak. 


