SAYISAL KAMPÜS
EKİM 2020 _____________ Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 17

Sayın Velilerimiz, ______________________________________________________
Milli Eğitim Bakanlığımızın yazılı olarak okullara tebliğ ettiği kurallar çerçevesinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Son günlerde çeşitli mesaj gruplarında sınavlarla ilgili yapılan yorum ve paylaşımlar
olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuyla ilgili Bakanlıktan sözlü veya yazılı resmi herhangi bir
açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle okulumuzun ilan ettiği sınav takvimi şu an geçerlidir.
Sınavlarımız daha önce duyurulan takvime uygun olarak 2 Kasım Pazartesi günü başlayacaktır.
Öğrencilerimizin sabah trafiğini dikkate alarak en geç saat 8.30’da okulda olmalarını rica
ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

"Cumhuriyetimizin 97. Yılı Kutlu Olsun!"
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“Sınıf Buluşması” - Hazırlık Sınıfları _________________________________________
• 21 Ekim 2020 Çarşamba günü sınıf rehber öğretmenlerimiz öğrencilerinin velileriyle Meet
üzerinde bir araya geldiler.
• “Sınıf Buluşması” başlıklı toplantımızda sınıf rehber öğretmenlerimiz sınıflarının velileriyle
ders işleyişi, araç-gereçler, ödev ve projeler, formatif değerlendirme ve rehberlik
konularında bilgiler paylaştılar.

Lise 1 Sınıfları da Okulda! _________________________________________________
• Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2 Kasım Pazartesi gününden
başlayarak lise 1 öğrencilerimiz de okula dönüyor. Ayrıntıları henüz belli olmasa da, tıpkı
hazırlık ve lise 4 sınıflarında olduğu gibi lise 1 sınıflarımızın da iki grup halinde haftada
ikişer gün yüz yüze eğitime başlayacağını tahmin ediyoruz.

Rehberlik Servisi Webinerleri __________________________________________
• Mühendislik mesleği hakkında bilgi almayı arzu eden Lise 2. sınıf ve Lise 3. sınıf Fen bölümü
öğrencilerimiz, 27 Ekim 2020 Salı günü 12.25-13.30 saatleri arasında Bilgi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dağhan Gökdel ile bir araya geliyorlar. Bu interaktif buluşma,
mühendislik mesleklerinin tanıtıldığı bir konferans aracılığıyla gerçekleşecek.
•

Rotamız Üniversite: Yurtdışında ve Türkiye’de Üniversite Okumak
Rehberlik Servisimiz hazırladığı bir dizi webinerle 6 ülke (Fransa, İngiltere, ABD, Kanada,
Hollanda, İtalya) ve Türkiye üniversite sistemi hakkında öğrenci ve velilerimizi bilgilendirdi.
Söz konusu ülkelerdeki üniversite eğitimi konusunda uzman konuşmacıların katıldığı
webinerler velilerimiz tarafından ilgiyle izlendi.
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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

