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Değerlendirme

T

am bir ay önce
hayatımıza giren
uzaktan eğitim çalışmaları,
bültenimizin de adını taşıyan
sayısal kampüsümüz üzerinde
son derece başarılı bir biçimde
devam ediyor.
Başlangıçta veli ve
öğrencilerimizin şüphe ile
yaklaştığı uzaktan eğitim, pek
çok velimizden gelen geri
dönüşlere bakılırsa oldukça
verimli bir biçimde devam
ediyor. Tabii ki bu olağandışı
dönemin bir an önce bitmesi,
öğretmen ve öğrencilerimizin
en kısa zamanda okulumuzda
birbirine kavuşması hepimizin
arzusu.
Ama belirttiğimiz gibi bir
ayı bitirdik ve artık hem
sizlere hem de öğrencilerimize
yapılan çalışmalarla ilgili bir
geri dönüş verme zamanı geldi
diye düşünüyoruz. Bu bir aylık
sürede öğrencilerimizin
derslere devam durumları,
katılımları, ilgileri, verilen
görevleri yerine getirme ve
uzaktan eğitim ile ilgili
kurallara uyma konusundaki
tutumları öğretmenlerimiz
tarafından notsuz olarak
değerlendirilecek ve ay sonuna
doğru bir değerlendirme
bülteni olarak sizlerle
paylaşılacak. Özellikle katılım
konusunda vereceğimiz geri
bildirimler sayesinde, siz
velilerimizin de desteği ile
"hayalet öğrenci" adını
verdiğimiz yoklamaya katılıp
dersleri takip etmeyen öğrenci
sayısını en aza indireceğimize
inanıyoruz.

Her zaman beraber,
her zaman yanınızda!
Zorunlu olarak evde geçirilen
zamanlarda özellikle sosyal etkileşim
ihtiyacını gidermek, öğrencilerimizin
çok önem verdiğimiz kültür, sanata
sporla olan bağlarını koparmamak
için sosyal medya hesaplarımız
üzerinden izlenebilen bir dizi
etkinliği hayata geçirdik #EvdeSB
ana başlığı altında sosyal medya
hesaplarımızdan paylaştığımız
"uzaktan etkinlikler" evde geçirilen
zamanın daha kaliteli olmasına katkı
sunmayı amaçlıyoruz. Ünlü isimlerin
konuk olduğu söyleşiler, mini
konserler veya gösterilere ulaşmak
için kullanacağınız başlıkların listesi
şöyle:
#EvdeSBsanat
#EvdeSBopera
#EvdeSBspor
#EvdeSBkitap
#EvdeSBmüzik
#EvdeSBresim
#EvdeSBopera, 12 Nisan Pazar günü
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB)
koreograf'ı Beyhan MURPHY'yi

konuk etti. 19 Nisan Pazar günü ise
konuğumuz İDOB baş koreografı
Ayşem Sunal SAVAŞKURT. Söyleşiyi
izlemek için web sitemiz üzerinden
kayıt yaptırabilirsiniz.
Konuklarımız uzman
psikiyatr ve psikologlar
Salgını önlemek amacıyla
evde kaldığımız bu günlerde kaygı
ve korkularımızla başetmek için
gerekli tavsiyeleri almak, özellikle
anne-baba olarak çocuklarımızın
ruhsal gelişimi ile ilgili merak
ettiğimiz sorulara yanıt bulmak için
22 Nisan Çarşamba gününden
itibaren her hafta uzman bir
psikiyatr ya da psikoloğu
#EvdeSBberaber başlığı altında canlı
söyleşiyle sizlerle buluşturacağız. 22
Nisan Çarşamba gününün konuğu
uzman psikolog Prof. Dr. Doğan
CÜCELOĞLU.
Hafta başında sizlere
göndereceğimiz kayıt formunu
doldurarak canlı yayınlanacak
söyleşiyi izleyebilecek, merak
ettiğiniz konulardaki sorularınızı
söyleşi moderatörümüz aracılığıyla
yöneltebileceksiniz.

Aklınızda olsun…
İdare çalışma düzenindeki zorunlu değişiklik gereği
sorularınızı ve taleplerinizi seviye müdür yardımcılarımıza e-posta
aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.
Hz. Müdür Yardımcısı Murat BALKIŞ: murat.balkis@sb.k12.tr
L1 Müdür Yardımcısı Fériel ZAHOUANI: feriel.zahouani@sb.k12.tr
L2 Müdür Yardımcısı Yasemin ÇİT: yasemin.cit@sb.k12.tr
L3 Müdür Yardımcısı Gülcan ÇİÇEKYURT: gulcan.cicekyurt@sb.k12.tr
L4 Müdür Yardımcısı Tamar SEFER: tamar.sefer@sb.k12.tr
Hazırlık sınıfı velilerimiz önceden randevu alarak Fransızca
öğretmenlerimizle Google Meet üzerinden görüşme yapabilirler.
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