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Yönetmelik

G

#EvdeSBbadge

eçtiğimiz hafta
Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı
açıklamaların ardından
Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği'nde değişiklik
yapan yönetmelik 8 Mayıs
t a r i h l i Re s m i G a z e t e ' d e
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni başlattığımız bir uygulama olan #EvdeSBbadge, öğrencilerimizin, belirli
kriterler doğrultusunda, objektif bir biçimde kendilerini değerlendirmelerini
sağlayacak bir yaka kartı temin sistemidir.

Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği'ne eklenen
geçici bir madde ile sınıf
geçme için gerekli şartları
taşımayan öğrencilere
"sorumlu olarak bir üst sınıfa
geçme" hakkı tanınmış oldu.

Dijital yaka kartı uygulaması, öğrencilerimize, evde kaldıkları bu süreçte,
somut bir şekilde kat ettikleri ilerlemeyi göstermek ve elde ettikleri yeni beceriler
üzerinde düşünmelerini sağlamak için gerçekleştirilen eğlenceli bir yöntemdir.

Sorumluluğun kalkması
ile ilgili düzenlemenin
Bakanlığımız tarafından daha
sonra yapılması bekleniyor.
Ek maddeye göre,
öğrencilerimizin ikinci dönem
başında girdikleri sınavlardan
aldıkları notlar
geçerli
olmayacak ve bu yıl için
yalnızca birinci dönem
ortalamaları dikkate
alınacaktır.
***
Ye n i d ü z e n l e m e y l e
birlikte öğrencilerimizin en iyi
biçimde derslere katılması için
sürecin başından beri
yaptığımız işbirliğine şu anda
çok daha fazla ihtiyaç
duyuyoruz.
Uzaktan öğretimin
aksamaması için öğrenci
tarafının denetlenmesi
konusunda bizlere destek olmaya
devam etmeniz en büyük
arzumuz.
Okul Yönetimi

Bu metod sayesinde, öğrenci kazandığı 6 farklı becerinin özdeğerlendirmesini
gerçekleştirebilecektir.
Bu özdeğerlendirmeyle, öğrenci, her biri kazandığı bir becerinin dijital simgesi
olan bir ya da daha fazla dijital yaka kartı alacaktır.
Ayrıca, evlere kapalı kaldığımız bu süre boyunca yaka kartını geliştirme fırsatı
da bulacaktır.

Galatasaray Üniversitesi iç sınavı
YKS sınavlarının tarihlerinin öne çekilmesinin ardından Galatasaray
Üniversitesi'de İç Sınav tarihini öne aldığını duyurdu.
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Fransızca eğitim
veren liselerin öğrencilerine yönelik olarak yapılan sınavın güncellenen tarihinin 5
Temmuz olduğunu duyurdu.

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 10 Mayıs Pazar günü İstanbul Devlet Opera ve
Balesi (İDOB) yönetmenlerinden Recep AYYILMAZ'ı konuk edecek. Ayyılmaz'ın
söyleşi teması "Yönetmen Gözüyle Sahneye Koyma Sanatı". Sahne sanatlarına ilgi
duyan öğrenci ve velilerimizin severek takip ettiği #EvdeSBopera söyleşilerine
katılmak için web sitemiz üzerinden kayıt yaptırmanız gerekiyor.
#EvdeSBberaberiz webinar serimizde ise 6 Mayıs Çarşamba akşamı
Psikiyatr Dr. Gülcan ÖZER'i konuk etik. Dr. Özer küresel salgın sonrası ortaya çıkan
"Yeni Normal" kavramı ve bu duruma nasıl uyum sağlayacağımız konusunda merak
ve ilgiyle dinlenen bir söyleşi yaptı. İzleyemeyenler için bu söyleşinin kaydını
yakında okulumuzun Youtube kanalında yayınlayacağız. 13 Mayıs Çarşamba günü
saat 18.00'de travma konusunda uzman Prof. Dr. Tamer AKER konuğumuz olacak
Webinara katılabilmek için okulda kayıtlı e-posta adreslerinize gönderilen veya
web sitemiz üzerinde bulunan link aracılığıyla ulaşabileceğiniz kayıt formunu
doldurmanız gerekiyor.
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