SAYISAL KAMPÜS
ARALIK 2020 ____________ Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 19

Değerli Velilerimiz, ______________________________________________________
Aralık ayı 10 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için önemli bir ay. Son sınıf öğrencilerimiz yurtdışı
başvuruları için dosyalarını hazırlarken 10. Sınıf öğrencilerimiz ise gelecek yıl alacakları
seçmeli derslerin hangileri olacağına karar vermeye çalışıyor. Seçmeli dersler, ileride okumak
istedikleri alanlarla yakından ilgili olduğundan bu süreçte öğrencilerimizi yakından izliyor ve
rehberlik ediyoruz. Geçen hafta duyurduğumuz Meslek Tanıtım Günleri öğrencilerimizin ilgisini
çeken meslekleri keşfetmelerine ve akademik tercihlerini yaparken bunu dikkate almalarına
imkan veriyor.
Son sınıf öğrencilerimizin Fransa başvuru dosyalarını açmaya devam ediyoruz. Çeşitli
nedenlerle oturumlara katılamayan öğrencilerimizle 8 Aralık Salı günü saat 13.15’te çalışmaya
devam edeceğiz. Aralık ayı boyunca Fransızca derslerinde öğrencilerimiz niyet (motivasyon)
mektuplarını ve özgeçmişlerini (CV) tamamlayacaklar ve dosyanın ikinci ve son bölümünü
bitirmek için hazır olacaklar. Şimdiden hepsine başarılar dileriz.
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Hazırlık Sınıfları __________________________________________________________
Güvenli İnternet Kullanımı

• İnternet ve sosyal medya akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar sayesinde günümüz
gençleri için son derece kolay ve rahat ulaşılan mecralar. Özellikle sosyal medya kullanımı
gençlerimizin günlük yaşamlarının çok büyük bir kısmını kapsıyor.
• Ancak internet ve sosyal medya aynı zamanda yeni tehditlerin, farklı risklerin arttığı bir
alan.
• 30 Kasım 2020 Pazartesi günü, Hazırlık sınıfı öğrencilerimizi bu konu hakkında
bilgilendirmek ve Internet kullanımı sırasında sahip oldukları haklar, sınırlar, siber suçlar ve
sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirmek amacıyla, aynı zamanda velimiz olan,
Kadir Has Üniversitesi «Yeni Medya» bölümü öğretim görevlisi Sayın İsmail Hakkı Polat,
Meet üzerinden önemli bilgilendirmelerde bulundu. Amacımız, siber dünyanın olası risk ve
tehlikelerine karşı gençlerimize kendilerini koruyabilecek bir eğitim vermek.

Yabancı Üniversite Tanıtımları ______________________________________________
• Üniversiteye Doğru projemiz çerçevesinde yapılan etkinlikler kapsamında Yurtdışı
Üniversitelerini tanıtma etkinliklerimiz de bulunuyor.
• Geçtiğimiz hafta öğrencilerimizi Fransa’nın prestijli Ekonomi Okulu EDHEC Business
School ile buluşturduk.
• 8 Aralık Salı günü ise uygulamalı bilimler konusunda Fransa’nın iddialı okulu INSA
konusunda öğrencilerimize bilgiler vereceğimiz bir oturum düzenliyoruz.
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Rehberlik Servisimizden ______________________________________________
Motivasyon

• 10 aydır, daha önce hayatımızın hiçbir evresinde şahit olmadığımız ve maruz kalmadığımız
bir süreçle karşı karşıyayız. Bu sürece uyumlanmak ve yaşamımıza devam etmek, biz
yetişkinler için bile oldukça zorlayıcı iken; zaten “ergenlik” gibi kendine has özellikleri olan
bir dönemden geçmekte olan gençlerimiz için, bir kat daha zor... Bizler öğretmenleri, sizler
ebeveynleri olarak, onlara şu anki görevleri olan “öğrencilik mesleği”ni verimli ve devamlı
kılabilmeleri için destek olmak durumundayız.
• Bu noktada, şunları hatırlamamızda yarar var: İnsanın herhangi bir konuda harekete
geçmesi için ihtiyacı olan güç “iç motivasyon”dur. “Dış motivasyon”, yani çevreden
alınan destek, kişiyi bir süre harekete geçmeye sevkedebilir; fakat iç motivasyon olmadığı
takdirde bu hareketlilik geçici olacaktır. Kişinin iç motivasyona sahip olması için ihtiyacı
olan ise, gerçekçi bir hedeftir. Bir lise öğrencisi için hedef belirlemek, mutlaka bir meslek
dalı seçmiş olmak anlamına gelmez. “Hayatta ne yapmak istediğini keşfetmiş olmak”
hedef belirlemenin en kolay yoludur. Gençlerimizin şu dönemi verimli geçirebilmeleri
için öncelikle; nelere ilgi duyduklarını, nelerden keyif aldıklarını, ne yaparken zamanın
nasıl geçtiğini fark etmediklerini keşfetmeleri yararlı olacaktır. Böylece uzun vadede bu
ilgi alanları ile neler yapabilecekleri üzerine düşünebilir ve kendilerini o nihai noktaya
ulaştıracak yolları araştırabilirler.
• Bütün bu süreci tamamlayabilmelerinin ön koşulu ise, eğitim öğretim faaliyetlerine
katılımlarını sürdürmeleridir. 12 yıllık öğretim süreci, birbirini takip eden ve tamamlayan
bir bilgiler bütünüdür. Bu nedenle öğrencilerimizin, geleceklerini inşa ederken, bugün
aldıkları eğitimin değerini unutmamaları ve derslerinden en yüksek verimi alacak şekilde
yararlanmaları çok önemlidir. Böylece gelecekte ulaşmak istedikleri hedefe doğru yol
alırken, donanımları güçlü bireyler olarak gelişeceklerdir.

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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