SAYISAL KAMPÜS
KASIM 2020 ____________ Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 18

Değerli Velilerimiz, _____________________________________________________
Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başladığı günlerde ara verdiğimiz Sayısal Kampüsümüzü,
zorunlu olarak uzaktan eğitime geri dönmemizle birlikte yine her haftanın sonunda sizlere
ulaştırmaya devam edeceğiz. Amacımız, okul ile aranızdaki olan bilgi akışını sürekli kılmak.
Bildiğiniz gibi, Millî Eğitim Bakanlığı 4 Ocak 2021 tarihine kadar derslerin yeniden
uzaktan öğretim çalışmalarıyla sürmesi kararını aldı. Ancak sizlerin de bildiği gibi hastalığa
yakalananların sayısındaki artış önemli bir belirsizlik yaratmış durumda. Dönem notu
verilebilmesi için her öğrencinin en az bir sınava girmiş olması gerekecektir. Bu durumda
Bakanlık 4 Ocak’tan sonra öğrencileri yalnızca sınavlar için okullara gitmesini isteyebilir.
Bildiğiniz gibi, okul yönetimi olarak sınavlarımızı ara tatilden önce bitirerek bu anlam önemli
bir avantaj sağladık. Salgın ile ilgili rakamlar ocak ayında daha da artsa bile sınavlarımızı
yaptığımız için, öğrencilerimizi tehlikeye atmamış olacağız. Herhangi bir değişiklik olmadığı
taktirde, ocak ayında yalnızca sınavlara girememiş olan öğrencilerimizin telafi sınavlarını
uygulayacağız.
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Üniversiteye Doğru __________________________________________________
• Üniversiteye Doğru projesi, okulumuzun Rehberlik Servisi tarafından yürütülen ve
çocuklarımızın arzu ettikleri mesleğe yönelebilmesi için almaları gereken yükseköğrenim
konusunda bilgilendirmeler yaparak başvuru süreçlerinde onlara eşlik eden bir proje.
• İçinde bulunduğumuz olumsuz şartların öğrencilerimiz hayatın akışını bozmaması için
planlı etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu yıl lise 4’te okuyan öğrencilerimizin yurtdışı üniversite
başvuruları süreci Aralık ayında başlıyor. Fransa başvuruları için dosya hazırlama işlemleri
lise 4 müdür yardımcımız Tamar Sefer Hanım’ın liderliğinde koordinasyonunda Campus
France okul temsilcilerimiz Mme Ségolène ve Mme Pauline tarafından yürütülecek.
• Campus France başvurularının bitiş tarihlerinde herhangi bir esneme olmadığından,
Tamar Hanım tarafından sizlere ulaştırılacak dosyaların zamanında doldurulması büyük
önem taşıyor. Dolaysıyla, bu süreçte, okuldan gönderilen mailleri mutlaka okumanızı ve
istenen işlemleri verilen süre içerisinde bitirmenizi önemle rica ediyoruz.
Meslek Tanıtım Günleri ________________________________________________
• Lise 2 ve lise 3. Sınıf öğrencilerimiz için Üniversiteye Doğru projesinin önemli bir ayağını
oluşturan Meslek Tanıtım Günleri 25 Kasım’da başladı. Öğrencilerimizin, hakkında bilgi
sahibi olmak istedikleri meslek dallarından akademisyen ve profesyoneller 6 Ocak 2021’e
kadar 6 hafta boyunca çevrimiçi toplantılarda onlarla bir araya gelecek. Lise 2 ve Lise
3 öğrencilerine açık olarak düzenlenecek buluşmalar öğrencilerimizin ders seçimlerinde
akıllarına takılan sorulara yanıt bulmalarını sağlayacak ve ders seçimlerinin daha verimli
yapılmasına olanak verecek. Geçtiğimiz yıllarda daha kısa süreli ve sınırlı katılımcıyla
düzenlenen Meslek Tanıtım Günlerinin bu yılki programına buradan ulaşabilirsiniz.
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Uzaktan Öğretim: Uygulama ve Öğrenci Motivasyonu __________________________
• Pandemi nedeniyle okul işleyişinde yeniden sene başındaki düzenimize döndük. Okul olarak
geçtiğimiz Mart ayından bu yana yaptığımız tüm uygulamalar uzaktan öğretimin gereklerine
ve ruhuna uygun olarak devam ediyor. Henüz sürecin başındayken ders saatlerini otuz
dakika ile sınırlandırma kararı almıştık. Pek çok okulun ilerleyen tarihlerde ders sürelerini
otuz dakikaya çekmesi bu konudaki haklılığımızı gösterdi. Ayrıca, sınavlar konusunda
erken planlama ve uygulama yapmamız sayesinde öğrencilerimiz durumlarını daha somut
ölçütlerle değerlendirdiğimiz gibi, Bakanlığın ortaya koyduğu şartları da zamanında yerine
getirmiş olmanın rahatlığını yaşadık. Eğer sınavları ara tatil sonrasına ertelemiş olsaydık
muhtemelen vaka sayılarının daha da artacağı bir dönemde öğrencilerimizi okula getirtmek
zorunda kalacaktık. Ayrıca unutmamak gerekir ki, kendisinde veya ailesinde tanı konulmuş
olan öğrencilerin bu durumda sınava girmeleri mümkün olmayacaktı.
• Sınav ile ilgili kaygımız kalmadığına göre yeniden akademik çalışmalara odaklanmamız
gerekiyor. Öğrencilerimizin okulu çok özlediğinin farkındayız. İçinde bulunulan
durum hiçbirimizin tercihi değil. Ama mevcut şartlara göre elimizden gelenin en iyisini
yapmalıyız. Uzaktan öğretim, öğretmenlerimiz için de zorlayıcı bir süreç. Bu hafta yapılan
Şube Öğretmenler Kurullarında (ŞÖK) ortaya çıktığı kadarıyla öğretmenlerimizi en çok
endişelendiren konu bazı öğrencilerimizdeki isteksizlik. Öğretmenlerimiz motivasyon
sorunu yaşayan öğrencilerimize yardımcı olmak için Rehberlik Servisi’nin iş birliği ile
çareler düşünmeye devam ediyor. Bu süreçte öğretmenlerin en büyük yardımcıları her
zaman olduğu gibi siz sayın velilerimizsiniz. Özellikle devamsızlık ve kamera kapatma gibi
durumların engellenmesi konusunda her zaman olduğu gibi bize destek vermenizi rica
ediyoruz.

İdari Büroların Çalışma Düzeni _____________________________________________
• Pandemi ile mücadele için alınan önlemler çerçevesinde, okulumuzda idari büroların
mesai gün ve saatlerinde düzenlemeye gidildi. Bunun sonucu olarak, belge talepleriniz
için öngörülü davranmanızı, gecikme yaşamamak için taleplerinizi müdür yardımcılarımıza
olabildiğince erken iletmenizi özellikle rica ederiz.
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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

