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Öğretim yılının
sonuna doğru

H

afta başında,
öğrencilerimizi,
velilerimizi, öğretmenlerimizi
kısaca hepimiz ilgilendiren resmi
bir açıklamayla 2019-2020
Eğitim-Öğretim Yılını uzaktan
öğretim ile tamamlayacağımız
haberini aldık.
Konu sağlıkla ilgili olduğu
için elbette bunu anlayışla
kabullenmeliyiz. Zaten okulların
açılması durumunda, özellikle
toplu taşıma araçlarından
faydalanan öğrencilerimizin riskli
bir durumla karşılaşması endişe
yaratıyordu. Böylece önemli bir
sorun kendiliğinden çözülmüş
oldu.
Öte yandan Milli Eğitim
Bakanlığı, uzaktan öğretim
sürecinin 19 Haziran'a dek devam
edeceğini duyurarak ders kesimi
ile ilgili görüşünü açılamış oldu.
Zümre Başkanları'mız,
müfredatın tüm seviyelerde
olması gerektiği gibi işlendiğini,
dolayısıyla ders yılı sonunda tüm
seviyelerde ve tüm derslerde konu
eksiği kalmadan müfredatın
bitirileceğini ifade ediyorlar. Bu
nedenle uzaktan öğretime
başladığımızdan bu yana
üzerinde durduğumuz gibi, tüm
seviyelerden öğrencilerimizin ders
kesimine kadar aksatmadan tüm
derslere katılmaları özellikle
üniversite sınavları için büyük bir
önem taşıyor.
*****
Veli ve öğrencilerimizin
Bayramını kutlar sağlıklı ve
mutlu günler dileriz.
Okul Yönetimi

2020 mezunlarımıza "görüşmek üzere"
dedik
Okulumuzun son sınıf öğrencileri için bu yıl ne yazık ki biraz buruk bir şekilde
sonlanıyor. 13 Mart'ta sevgili okullarından ayrılmak zorunda kalan son sınıf öğrencilerimize
moral vermek adına sanal bir tören düzenledik. 21 Mayıs Perşembe günü saat 11.40'ta
Google Meet üzerinden toplanan son sınıf öğrencilerimizi İstiklâl Marşı'mıza eşlik eden okul
bahçemizin havadan çekilmiş görüntüleri karşıladı. Okul Müdürümüz Pierre Gentric, Türk
Müdür Başyardımcımız Serhat Yalamanoğlu ve L4 Müdür Yardımcımız Tamar Sefer
öğrencilerimize hitap ederek başarı dileklerinde bulundular. 2020 mezunlarının da artık
köklü geleceğe sahip Saint Benoît Mezunları arasına katıldığını görmekten mutluluk
duyduğunu ifade eden Okul Müdürü M. Gentric daha sonra öğrencileri geleneksel bayrak ve
flama devir töreninin, yine şartlar yüzünden, önceden kaydedilerek hazırlanmış filmini
izlemeğe davet etti. Bayrak ve flama son sınıf öğrencilerimizden lise 3 öğrencilerimize teslim
edildi. Törenin büyük sürprizi ise tüm okul öğretmenlerimizin bir gün önce Google Meet
üzerinden bir araya gelerek öğrencilerimizi alkışladıkları anlar oldu. Fonda Levent Yüksel'in
unutulmaz şarkısı "Bu Gece Son" duyulurken görüntüye son sınıf öğrencilerimizin
fotoğrafları geldi ve tören bu duygulu anlarla son buldu.

Meslek tercihinde ders seçiminin önemi
18 Mayıs Pazartesi akşamı Bilgi Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Özge ALYU
velilerimiz açısından oldukça faydalı geçen bir sunumla meslek tercihinde ders seçiminin
önemi konusunda önemli bilgiler paylaştı. Rehberlik Servisimizin Üniversiteye Doğru Projesi
kapsamında lise 2'den lise 3'e geçen öğrencilerimizin yönelmek istedikleri meslekle
bağlantılı olarak hangi seçmeli dersler grubunu tercih etmeleri gerektiğini anlatan Özge
Hanım velilerimize yönelttiği sorulara da yanıt verdi.

Yurtiçi üniversite fuarı
Rehberlik Servisimiz tarafından her yıl okul bahçemizde düzenlenen Yurtiçi
Üniversite Fuarı bu yıl içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle farklı bir biçimde, çevrimiçi
olarak gerçekleştirildi.
20-22 Mayıs tarihlerinde 13.30-16.15 saatleri arasında her gün dört üniversiteyi
konuk eden çevrimiçi üniversite fuarı, hazırlık sınıfları hariç tüm okul öğrencilerimize ve
velilerimize açık olarak düzenlendi. Boğaziçi, İTÜ, Galatasaray, Marmara, Koç, Bilkent,
Sabancı, Yeditepe, Bahçeşehir, Özyeğin, Bilgi ve Kadir Has Üniversitesinden temsilciler
kurumları hakkında bilgiler paylaşıp soruları yanıtlandırdılar. Özellikle öğrencilerimizin
sokağa çıkma izni olan cuma günü de katılımın yüksek olması, organizasyonun ne denli
etkili ve başarılı olduğunun göstergesiydi.

Aklınızda olsun…
#EvdeSBberaberiz webinar serimizde 27 Mayıs Çarşamba akşamı Özyeğin
Üniversitesi Öğretim Görevlileri Dr. Aslı ZULUĞ, Dr. Gizem KÖSE ve Dr. Celale
KIRKIN "Evde Ne Yesek, Nasıl Yesek?" konulu bir söyleşiyle konuğumuz olacak.
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