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Sürece devam

Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk çarşamba 

günü bir basın toplantısı yaparak 
okulların 31 Mayıs tarihine kadar 
kapalı olacağını açıkladı. Ziya Selçuk 
yaptığı basın toplantısında bu yıl için 
sınıf geçmede birinci dönem 
notlarının esas alınacağını da 
duyurdu. 

Öğrenci, veli ve eğitmenlerin 
dikkatle izlediği basın toplantısında 
açıklanan karar uzaktan eğitim 
faaliyetlerinin de bu tarihe kadar 
devam edeceği anlamına geliyor. 
Ancak, Bakanın sınıf geçme şartları 
konusunda yaptığı açıklamayla 
okulların açılış tarihinin ertelenmesi 
kararı bir arada ele alındığında 
bunun öğrencilerimizi etkileyeceğini 
düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Geçen hafta sonu sizlere 
ulaştırdığımız uzaktan öğretim 
değerlendirme formlarının olumlu 
etkisini hemen hafta başında 
gözlemlemeye başladık. Bu etkinin 
yapılan açıklamalara rağmen 
ortadan kalkmaması için okul ve veli 
iş birliği içinde gerekli adımları 
atmaya devam edeceğimize 
inanıyoruz.  

Bakan Ziya Selçuk yaptığı 
basın toplantısında,  23 Mart’ta 
başlayan ve altıncı haftasını 
tamamladığımız uzaktan öğretim 
sürecinin aynı zamanda bir telafi 
eğitimi de olduğunu açıklayarak bu 
süreçte işlenen konuların yüz yüze 
eğ i t im i le eşdeğer kabul 
edilebileceğinin de sinyallerini 
vermiş oldu. Öğrencilerimizin derse 
katılım konusunda bu konuyu 
dikkate alarak davranmaları 
önümüzdeki dönemlerde rahat 
etmelerine imkan verecektir.  

Okul Yönetimi 

Saint Benoît Fransız Lisesi  1

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 söyleşileri devam ediyor. Geçen hafta konuk ettiğimiz 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat ARIKAN 
Sanat Yönetmenliği kavramı üzerine ilgiyle izlenen bir söyleşi gerçekleştirdi. 3 Mayıs 
Pazar günü Konuğumuz İDOB Sanat Teknik Müdürü Serdar KALMAZ. Kalmaz 
izleyicilere bir eserin sahneye konma sürecini anlatacak. 

#EvdeSBberaberiz webinar serimizde bu hafta iki konuğumuz vardı. 27 
Nisan Pazartesi günü Prof. Dr. Üstün DÖKMEN, 29 Nisan Çarşamba günü de Prof. Dr. 
Acar BALTAŞ bu dönem en çok ihtiyaç duyulan konu olan motivasyon hakkında hem 
öğrencilerimiz, hem velilerimiz hem de öğretmenlerimiz için oldukça ufuk açıcı 
konuşmalar yaptı. Webinar serimizin dördüncü konuğu Psikiyatr Gülcan ÖZER 6 
Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de "Kendimizi ve Çocuklarımızı "Yeni Normal"e 
Nasıl Uyumlandırırız?" başlıklı bir konuşma yapacak. Webinara katılabilmek için 
okulda kayıtlı e-posta adreslerinize gönderilen kayıt formunu doldurmanız gerekiyor. 

Resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü ders yapılmayacaktır.

Değerlendirme formları
Özellikle uzaktan öğretim sürecinden kopma eğiliminde olan öğrencilerimizin dikkatini çekmek 

üzere hazırladığımız ve geçtiğimiz hafta sonunda sizlere ulaştırdığımız öğrenci değerlendirme 
formlarının etkisi olumlu oldu. Derse katılım konusunda hafta başında gözlemlediğimiz istekliliğin 
devam etmesi en büyük arzumuz.  

Değerlendirme formlarının amacı öğrenciyi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirmek değil, 
teşvik konusunda desteğinizi alabilmek için öğretmenler tarafından gözlemlenebilen derse katılma, ödev 
yapma gibi durumlar hakkında siz velilerimize bir fikir vermektir. 

Değerlendirme formlarında ortaya çıkan tespitlerin ışığında Müdür Yardımcılarımız ve Rehber 
Öğretmenlerimiz motivasyonu düşen öğrencilerimizi bireysel görüşmeye davet ederek onlarda destek 
olmaya başladı. Tek arzumuz, uzaktan öğretim boyunca öğrencilerimizin okuldan kopmaması. 

Yeni bir uygulama daha
Sayısal gereçleri kullanarak derslere katılan ve sorumluluklarını yerine getiren  öğrencilerimizin 

motivasyonunu daha da güçlendirmek için yeni bir uygulama hayata geçireceğiz. Öğrenciler yerine 
getirdikleri sorumluluklar ve ödevlerle performanslarını kendileri değerlendirecek ve her defasında birer 
"badge" (rozet) kazanacaklar. Belirli sayıda rozet toplayan öğrencilere ise bir sertifika verilecek.  

Tebrikler..!
Aydın'da bulunan Tales Matematik Müzesi tarafından 7-8 Mart tarihlerinde bu 

yıl beşincisi düzenlenen Ulusal Tales Bilim Yayınları Matematik Uygulaması'na 
okulumuzdan 80 Hazırlık, 20 L1 öğrencisi katıldı. Hazırlık sınıflarından M.Emin, 
Umut, E. Elif ve lise1 'den U. Emre finale kaldı. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.  


