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TAMAMLADIK 

Bir hafta l ık ara tat i l in 
ardından geçtiğimiz hafta 

öğ r e n c i l e r i m i z e s n e k b i r 
programla uzaktan eğ i t im 
sürecine başlamıştı. Bu haftadan 
başlayarak tüm sınıflarımız sene 
başından beri birlikte çalışmaya 
a l ış t ık lar ı öğ re tmenler ine 
kavuştular. 

İ l k günden ba ş l ayarak 
öğretmen ve öğrencilerimizin 
verdiğ i geri dönüş ler çok 
olumlu. Elbette bilgisayar 
başında yapılan dersler sınıf 
ortamından daha farklı bir 
dinamizm içinde gerçekleşiyor. 
Şu ana kadar öğrencilerimiz 
büyük bir istek ve dikkatle 
derslere katılıyorlar. Ancak, her 
işte olduğu gibi, bu süreç 
boyunca devamlılık çok önemli. 
Öğrencilerimizin çalışmalara 
aynı istek ve çabayla katılınması 
konusunda siz velilerimizden 
teşvik ve destek bekliyoruz. 

Öğrencilerimizi, derslere 
katılmaları, verilen çalışmaları 
yer ine get irmeler i , bel ir l i 
aralıklarla tekrar yapmaları gibi 
hassas konularda takip etmeniz 
çok faydalı olacaktır. 

Uzaktan eğitim sürecinde 
dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta öğrencilerimizin 
okuldan, eğitim ve öğretimden  
kopmamalarıdır. Ayrıca, bu 
süreçte öğrencilerimizin çalışma 
ortamlarının gürültüsüz olması, 
dikkatlerini dağıtacak eşyalara 
yer verilmemesi ve ergonomiye 
dikkat edilmesi önemlidir. Ders 
saatleri dışında öğrencilerimizin 
göz sağlığını korumak açısından 
gereksiz yere ekran başında 
kalmamalarını tavsiye ediyoruz.  

OKUL YÖNETİMİ 

Üniversiteye doğru…
Son sınıf öğrencilerimizin üniversiteye doğru yolculuğu devam ediyor. 

Öğrencilerimizin Galatasaray Üniversitesi iç sınavı için başvuruları tamamlandı. Daha önce 
Campus France aracılığıyla Fransa'ya yapılan başvuruların sonuçları da, salgın nedeniyle 
yaşanan aksamalara rağmen, gelmeye başladı. 

YÖK Başkanlığı tarafından TYT ve AYT sınavının Temmuz ayına alınması ve sınav 
içeriğinde son sınıfa ait konuların birinci dönemle sınırlandırılmasının ardından son sınıf 
öğrencilerimize yönelik uzaktan eğitim çalışmalarımızda konu tekrarlarına ve test 
çözümlerine ağırlık verdik. Yapılan çalışmalarda öğretmenlerimiz ayrıca öğrencilerimizin L1, 
L2 ve L3 konuları ile ilgili sormak istedikleri sorulara yanıt veriyor veya ihtiyaç uydukları 
tekrarları yapıyorlar. Tekrar çalışmalarının tamamlanmasının ardından son sınıflarda 
Galatasaray Üniversitesi iç sınavına yönelik çalışmaları sürdürecek ve yurtdışında okumaya 
karar veren öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları çalışmalara yer verecek bir düzenlemeyi 
hayata geçireceğiz. 

Gürültü yapmayın! 
Herkes derste!

B i r i n c i h a f t a t a m a m l a n ı r k e n 
öğrenci ler imiz in ders lere kat ı l ımlar ı 
sevindirici oranda gerçekleşti. Hazırlık 
sınıflarımızda okuyan öğrencilerimizin 
tamamı derslere eksiksiz katılıyor. Lise 
sınıflarında ise, L4 sınıfları hariç, oran %99 
civarında. Lise son sınıfta okuyan öğrencilerimiz ise dışarıdan takip ettikleri TYT ve 
AYT hazırlık dersleri nedeniyle derslere daha az oranda katılım sağlıyor. Umarız bu 
oranlar önümüzdeki haftalarda da korunur. 

Aklınızda olsun…
Öğrencilerimizin derslere devam edip etmediğini takip ediyor, 
bu konuda size bilgi veriyoruz. Derslere devam konusunda 
bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz. 

Bağlantı sorunları yaşamamak için çevrimiçi dersler sırasında evinizde internet 
kullanımını sınırlayınız. 

Uzaktan eğitim sırasında öğretmenin bilgisi dışında ses ve görüntü 
kaydedilmemelidir. 

Öğrencilerimiz randevu alarak Rehberlik Servisi uzmanlarımızla görüşebilirler. 

İçinde bulunan şartlar nedeniyle sınırlı mesai düzenine geçildiği için okulla ilgili 
her türlü bilgi ve belge isteğinizi mail aracılığıyla öğrencinizin okuduğu seviyenin 
müdür yardımcısına ulaştırabilirsiniz. 

Okulla ilgili haberleri almak için web sitemizi düzenli ziyaret ediniz ayrıca sosyal 
medya hesaplarımızı takip ediniz. 

https://www.sb.k12.tr/universiteye-dogru/
https://www.sb.k12.tr/universite-basarimiz-2020/
https://www.sb.k12.tr/universiteye-dogru/
https://www.sb.k12.tr/universite-basarimiz-2020/

