SAYISAL KAMPÜS
ARALIK 2020 ___________ Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 20

Değerli Velilerimiz, ______________________________________________________
Salgının giderek şiddetini arttırdığı şu günlerde hepinizin sağlığının yerinde olduğunu ümit
ediyoruz.
İçinde bulunulan şartlara rağmen tüm öğretmenlerimiz ve okul idaresi özverili bir şekilde
çalışmaya devam ediyor. Okula yeniden döneceğimiz ve öğrencilerimize kavuşacağımız
sağlıklı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama bu arada öğretim çalışmalarını aksatmadan
sürdürmek zorundayız. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi giriş sınavlarına öğrencilerin
müfredattaki tüm konulardan sorumlu oldukları konusunda yaptığı açıklama, öğrencilerimizin
dersleri düzenli izlemeleri için önemli bir uyarı niteliğinde.
Aralık ayı ile birlikte görülen yorgunluk belirtileri ile başa çıkmak için yapılması gerekenler
Rehberlik Servisimiz tarafından değerlendiriliyor. Bu konuyla ilgili öğrencilerimizle sık sık
paylaşımda bulunuyoruz. Ümit ediyoruz ki yapılan çalışmamalar motivasyon kayıplarının
önüne geçecektir.
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Lise 4 Öğrencilerinin Fransa Başvuruları _____________________________________
• Fransa için başvuruda bulunmak isteyen 72 öğrencimizin dosya açma işlemleri tamamlandı.
Şimdi gereken belgeler öğrencilerimiz tarafından hazırlanarak dosyalara eklenecek. Bu
konuda okuldan gelen mail ve SMS bildirimlerinin dikkatle okunmasını önemle rica ederiz.

Lise 2 ve Lise 3 Sınıflarında Seçmeli Dersler __________________________________
• Lise 2 ve Lise 3 sınıflarında okuyan öğrencilerimizin gelecek yıl alacakları seçmeli
derslerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Önümüzdeki haftalarda yollanacak elektronik
ortamda hazırlanmış dilekçelerin öğrenci ve velilerimiz tarafından doldurularak ilgili müdür
yardımcımıza geri gönderilmesini isteyeceğiz. Bu konu ile ilgili gönderilecek mail ve SMS
bilgilendirmelerini dikkatle takip etmenizi rica ederiz.

Lise 1 Sınıflarına Siber Zorbalık Konferansı __________________________________
• Psikolog Emir ERÜNSAL 10 Aralık 2020 Perşembe günü Lise 1. Sınıf öğrencilerimizle
Google Meet üzerinden bir araya geldi. Konferans sırasında gençlere internet üzerindeki
iyi amaçlı kurallar; hem kendilerine, hem de diğerlerine saygılı olmak ve belirli konularda
önlem almak için uymaları gereken ilkeler hatırlatıldı.
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IELTS Tanıtım Konferansı __________________________________________________
• IELTS sınavlarında başarılı olmak, İngilizce eğitim veren Türk vakıf üniversitelerinde hazırlık
sınıfı muafiyeti sağlamanın yanı sıra İngilizce konuşulan ülkelerdeki üniversitelere giriş için
gerekli bir koşul. IELTS sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek için 11 Aralık Cuma günü L3
ve L4 sınıfı öğrencilerimize bir konferans düzenlenmiştir.

Hazırlık Sınıfları __________________________________________________________
• SBG (Saint Benoît Gönüllüleri) nin Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle ortaklaşa yürüttükleri,
amacı lise hayatına henüz adım atmış olan öğrencilerimize zorlandıkları noktalarda yardımcı
olmak olan proje kapsamında oluşturulan çalışma grupları her hafta salı ve çarşamba
günleri bir araya gelmeye devam ediyorlar.
• Hazırlık sınıfları öğrencilerinin ders motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak için
yapılabilecekleri saptamak için önceden sınıf öğretmenleriyle görüşen Hazırlık sınıfları
Müdür Yardımcısı Murat Balkış ve Hazırlık sınıfları Rehberlik danışman öğretmeni Pelin D.
Özerden bir toplantı gerçekleştirdiler.

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

