SAYISAL KAMPÜS
EKİM 2020 _____________ Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 15

Değerli Velilerimiz, ______________________________________________________
Milli Eğitim Bakanlığımızın sınavların okullarda yüz yüze yapılması ile ilgili adığı karar
doğrultusunda hazırlık çalışmalarımıza hızla başladık.
Sınav programı, sınavların yapılacağı mekanlardaki düzenlemeler tamamlandı.
Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığını en üst düzeyde gözeterek mümkün olan en
güvenli biçimde sınavları yapabilmek için her ayrıntıyı gözden geçirdik ve her türlü önlemi aldık.
Bakanlık tarafından son anda bir değişiklik yapılmadığı taktirde hazırlık sınıflarımızın
sınavları 20 Ekimde, diğer seviyelerin sınavları ise 2 Kasım’da başlayacak.
Sınav takvimi ve işleyiş ile ilgili tüm ayrıntıları sizlerle mail yoluyla paylaşacağız.
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Proje Ödevleri ___________________________________________________________
• Ölçme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin proje ödevleri
de önümüzdeki günlerde dağıtılacak. Öğrencilerimiz ders öğretmenlerinin sunduğu
konulardan birini seçerek porjelerini hazırlayacaklar.

Yurtdışındaki Üniversiteler ________________________________________________
• “Üniversiteye Doğru” projemizin son etabına ulaşan Lise 4 öğrenci vevelilerimize yurtdışı
üniversite seçenekleri hakkında bilgi vermek üzere başlattığımız webiner serimizde bu
hafta Fransa, ABD ve Hıollanda üniveristeleri ve başvuru koşullarını tanıttık.
• Webiner dizimizde 5 Ekim’de İtalya, 7 Ekim’de Kanada ve 9
Ekim’de de İngiltere ile ilgili tanıtımlar olacak.
• Webiner programını BURADAN takip edebilirsiniz.
• Fransa ile ilgili webiner hakkında bilgi almak için BURAYA, ABD ile
ilgili webiner hakkında bilgi almak için de BURAYA tıklayabilirsiniz.

Lise 1’ler Prof. Dr. Sinan CANAN ile Birlikteydi ________________________________
• 30 Eylül’de Lise 1 öğrencilerimizle Google Meet üzerinden biraraya gelen Prof. Dr. Canan’ın
konuşması öğrencilerimiz üzerinde çok olumlu izlenimler bıraktı. Canan öğrencilere
teknolojiyi işlerimizi kolaylaştırmak için kullanmamız gerektiğini anlattı ve teknoloji ama
özellikle sosyal medyanın kendilerini esir almasına izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.
Teknolojik cihazların özgürlüğün önündeki engel olduğunu vurgulayan Canan sosyal
medyanın hayal kurmaya engel olduğunun da altını çizdi. Hobilerin mutlaka hayatın içinde
yer alması gerektiğini söyleyen konuışmacı “Hayattaki en önemli şey mutlu olmaktır, mutlu
olmanın yolu da kendinden razı olmaktır” diyerek konuşmasını bitirdi.
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Veli-Öğretmen Görüşmeleri ________________________________________________
• Değerli velilerimiz, öğrenciniz hakkında bilgi almak amacıyla randevu almak için aşağıdaki
mail adreslerinden size uygun olanına görüşmek istediğiniz öğretmenin ismi ile öğrencimizin
ismi, soyadı, okul numarası ve sınıfını belirten bir mail atmanız yeterli olacaktır.
Seviye

Mail adresi

Hazırlık sınıfları

randevu_Haz@sb.k12.tr

Lise 2

randevu_L2@sb.k12.tr

Lise 1

randevu_L1@sb.k12.tr

Lise 3

randevu_L3@sb.k12.tr

Lise 4

randevu_L4@sb.k12.tr

COVID-19 Önlemleri ____________________________________________________
• Salgın nedeniyle okulumuza ziyaretçi kabul etmediğimizi yeniden hatırlatırız.

Müdür Yardımcıları ve Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin e-posta adresleri:

HAZIRLIK
LİSE 1
LİSE 2
LİSE 3
LİSE 4

murat.balkis@sb.k12.tr
feriel.zahouani@sb.k12.tr
yasemin.cit@sb.k12.tr
gulcan.cicekyurt@sb.k12.tr
tamar.sefer@sb.k12.tr
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pelin.ozerden@sb.k12.tr
seda.aydemir@sb.k12.tr
alin.aslan@sb.k12.tr
aslimelek.hekimogullari@sb.k12.tr
irem.inanoglu@sb.k12.tr

