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Değerlendirme
Raporları

U

zaktan eğitim
sürecinde artık beş
haftayı geride bıraktık. Merak ve biraz
da endişeyle çıkılan bu yolda beş
haftalık süre boyunca yapılan tüm
çalışmaları öğrencilerimiz yakından
izledi. Öğretmenlerimiz, konuya olan
hakimiyetleri ve hazırlıkları sayesinde
bu zorlu süreçte ellerinden gelen en
iyi biçimde dersleri eksiksiz işledi ve
çocuklarımıza destek oldu. Onlara
ne kadar teşekkür etsek azdır.
Öğrencilerimiz artık not için
değil kendi gelecekleri için
öğrenmeleri gerektiğinin farkındalar.
Bu çok sevindirici bir durum, çünkü
çocuklarımız kendilerinden
beklediğimiz sorumluluk alma,
bağımsız çalışabilme gibi önemli
becerileri ediniyorlar.
Bu çalışma düzeni içinde
öğrencilerimizi notla
değerlendirmediğimiz için sizlere bilgi
verebilmek adına bazı kriterlere göre
durumları hakkında fikir verebilecek
kişisel raporlar hazırladık.
Sizlere e-posta yoluyla
ulaştıracağımız bu raporlarda
öğrencilerimizin derse katılım sıklığı,
sanal sınıf kurallarına uyma, ilgi,
kişisel çalışma gibi öğretmenlerimiz
tarafından gözlemlenebilen
konularda geri dönüşleri bulacaksınız.
***
Ulusal Egemenliğimizi
kazandığımız tarih olan 23 Nisan'da
bu yıl okulumuzda tören
yapamadık. Bültenimiz vesilesiyle
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramımızı kutluyor, bizlere bu
Cumhuriyeti armağan eden büyük
lider Mustafa Kemal ATATÜRK'ü
saygı ve şükranla anıyoruz.
Okul Yönetimi

Motivasyon ve Sağlık

D

ört gözle beklenen baharın gelişini bu
yıl evlerimizde karşıladık. Toplum
sağlığı açısından yapmamız gereken fedakarlık
bildiğiniz gibi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylere
zorunluluk olarak yansıdı.
20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı
öğrencilerimiz üzerinde elbette olumsuz etkiler
yaratıyor. Sebebi olmadıkları bir durumun
kurbanı oldukları hissini yaşıyor ve bundan da
oldukça rahatsız oluyorlar. Öğrenci
temsilcilerimizle Okul İdari Kurulu'nun yaptığı
toplantıda uzaktan eğitim derslerinin onları içine
düştükleri sıkıntıdan ve yalnızlık hissinden
uzaklaştırdığını, sosyalleşme sağladığını ve
zamanın daha verimli geçmesine yardımcı
olduğunu ifade etmişlerdi.
Sürekli evde kalmanın ne yazık ki
çocuklarımızın sahip olduğu "zaman" kavramı ve
yaşam disiplini üzerinde hayli olumsuz etkileri
oldu. Bazı öğrencilerimiz kendilerini meşgul
etmek için geç saatlere kadar bilgisayar oyunları
oynuyor, film ya da diziler seyrediyor veya
arkadaşlarıyla görüntülü görüşmeler yapıyor.
İçinde yaşanılan zorlu şartların doğal
sonucu olarak çocuklarımızın uyku düzenleri ne
yazık ki altüst olmuş durumda.
Bu hafta başında sabah ilk derslere geç
katılan ya da hiç katılmayan çok sayıda
öğrencimiz oldu.
Öğretmen ve müdür
yardımcılarımız hızla harekete geçerek
velilerimize haber verip bu olumsuzluğun hızla
giderilmesini sağladı.
Uzaktan ders yapılan 5. hafta biterken
öğrencilerin motivasyonlarında azalma
gözlemlenmesi çok normal ama Rehberlik
Servisi'mizin yaptığı gözlemler, motivasyon

düşüşünün önemli ölçüde uyku ve yaşam
düzenindeki bozukluktan da kaynaklandığını
ortaya koyuyor. Bu süreçte her türlü
alışkanlığımızın zamanı değişti: Kahvaltı, öğlen
ve akşam yemekleri, yatma ve uyanma
saatleri… Özellikle uyku düzensizliği ya da az
veya yeterince uyumama zaten evden
çıkamayan öğrencilerimizin sağlığını olumsuz
yönde etkileyebilir. Unutmamalı ki yeterli ve
düzenli uyku zihinsel performans açısından
büyük önem taşıdığı gibi bağışıklık sistemini de
güçlü tutar. Ebeveynler olarak çocuklarımızın
sağlığı ve motivasyonu ile yakından ilgili olan bu
konuyu ev içinde mutlaka düzen altına almalıyız.
Belirli konularda koyacağınız sınırların kimi
zaman çatışmalara neden olsa da çocuklarımızın
iyiliği için olduğunu unutmamalıyız.
#EvdeSBberaber: Porf. Dr. Üstün DÖKMEN
Evlere kapandığımız bu süreci en sağlıklı
nasıl yürütebileceğimiz, kaygıyı, çatışmaları
önleyip motivasyonu en üst düzeyde tutma
konusunda uzman görüşü ve tavsiyeleri almak
için Rehberlik Servisimiz tarafından hayata
geçirilen webinarlarda ülkemizin psikoloji
konusunda en yetkin isimlerini konuk ediyoruz.
İlk konuğumuz Prof. Dr. Doğan
CÜCELOĞLU 22 Nisan akşamı veli ve
öğretmenlerimize keyifli bir sunum yaptı.
27 Nisan Pazartesi günü ikinci
webinarımızı Prof. Dr. Üstün DÖKMEN ile
gerçekleştireceğiz Prof. Dökmen L2, L3 ve L4
velilerimiz ile L3 ve L4 öğrencilerimizin
sorularını yanıtlayacak.

Aklınızda olsun…
Kültür, sanat, spor ve rehberlik çalışmalarına yeni bir boyut
katan etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi
unutmayın. #EvdeSBsanat, #EvdeSBopera, #EvdeSBspor, #EvdeSBkitap,
#EvdeSBmüzik, #EvdeSBresim, #EvdeSBberaber
#EvdeSBopera 26 Nisan Pazar günü İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat ARIKAN'ı ağırlıyor. Arıkan, katılımcılarla ''Sanat
Yönetmenliği Kavramı ve Opera'' konulu bir söyleşi yapacak.
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