
Çocuklarımızın aldıkları eğitimi en iyi biçimde sürdürmek görevimiz 

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı uzaktan eğitim kararı 400 yıllık Saint 
Benoît Lisesinin çağdaşlığının simgesi Sayısal Kampüs üzerinden büyük bir 
başarıyla uygulanıyor. 

Öğretmen kadromuz öğrencilerimizin gelişimi ve başarısı için büyük bir 
istek ve ciddiyetle hazırlıklarını tamamladığı uzaktan eğitime 23 Mart 
Pazartesi sabahı başladı.  

Teknik altyapının uzun zamandır hazır olduğu Saint Benoît Lisesinde, 
uzaktan eğitimin gerektirdiği çeşitli araç ve platformlar derslerde zaten 
kullanıyordu.  

Yeni süreçte, öğretmenlerimizin yaptığı çevrimiçi canlı dersler, 
öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramadan sürmesine olanak 
veriyor. Öğrencilerimizin bu süreci en iyi biçimde atlatmaları için Okul 
Yönetimi ve Zümreler, tüm öğretmenlerimizle birlikte yoğun bir mesai veriyor. 
Amacımız öğrencilerimizin almaları gereken eğitimden geri kalmamaları.  

Uzaktan eğitim süresince sizleri gelişmeler veya değişiklikler hakkında 
bilgilendirmek için bu bülteni hazırladık. Düzenli aralıklarla size 
göndereceğimiz bu bülten yaptığımız çalışmaları sizin de takip etmenize 
olanak verecek.  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Uzaktan Eğitim         
ve Saint Benoît 

Çevrimiçi dersler 
sayesinde öğrenci-
öğretmen etkileşimi 

devam ediyor. 

Esnek Çalışma 
Modeli 

Uzaktan eğitimin 
felsefesine uygun 
esnek ve dinamik 
çalışma düzeni. 

Öğrenci Takibi 

Kullanılan gereçler 
sayesinde 

öğrencilerimizin 
çalışmasını düzenli 

takip ediyoruz.

Velilerimize…



Uzaktan Çalışma
Evde, bilgisayar karşısında ders yapmak okul ortamından farklı olacağı için öğrencilerimize onların 
kolaylıkla uyum sağlayabileceği bir model sunduk. 

Değerli velilerimiz, kimsenin beklemediği bu süreç öğrencilerimiz için hızla uyum sağlanması gereken yeni bir 
durum oluşturdu. Bu olgudan hareketle, programı hazırlarken, öğrencilerimizin dersleri kendi isteklerini ve önceliklerini 
dikkate alarak seçip dinleyebilecekleri bir yöntemi hayata geçirdik. Sürecin kısa olacağını varsayarak yaptığımız programda 
derslerin sabah çok erken saatte başlamamasına özellikle dikkat ettik. Uzaktan eğitimin ruhuna uygun olması açısından da 
ders sürelerini 30 dakika ile sınırlandırdık. 

“Kişiye Özel Ders Programı” 

İlk hafta ders programlarımızda, her sınıfa aynı anda başlayan iki farklı ders koyduk. Amaç, öğrencilerimize esnek 
bir ders programı sağlamaktı. Böylece her öğrencimiz kişiselleşmiş bir ders programına sahip oldu. Programda her ders için 
yeterli sayıda seans öngörüldüğü ve bunların bir bölümü de ders tekrarına veya dersin niteliğine göre problem çözmeye 
ayrıldığı için öğrencilerimiz 
bu bir haftalık süreci önemli 
bir kayıp yaşamadan ve 
olabildiğince verimli bir 
biçimde tamamlayabilecek. 
Ayrıca matematik ve fen  
bilimleri derslerinde de 
öğretmenlerimiz çok sayıda 
problem çözme imkanını 
bulacaklar. 

Bir haftalık  çalışma 
sonucunda, öğrencilerimiz  
öğretmenlerinin yardımıyla, 
uzaktan eğitim konusunda 
deneyim kazanmış olacak. 

“Sayısal Kampüs” 

Saint Benoît Lisesinde uzaktan eğtim çalışmalarını farklı 
platformlar üzerinden yürütüyoruz ve buna "Sayısal Kampüs" adını 
verdik. Burada temel olarak üç farklı uzaktan eğitim uygulamasını 
kullanıyoruz: Sayısal Kampüs'ün iki önemli bileşenini oluşturan 
Moodle ve Google Classroom öğrencilerimizin kullanmaya alışkın 
olduğu platformlar. Sanılanın aksine bu iki platform birbirinin 
alternatifi değil  tamamlayıcısı. Bu yüzden öğretmenlerimiz ihtiyaca 
göre bu iki bileşenden  birine başvuruyor.  

Google Meet ise Sayısal Kampüs'e eklediğimiz yeni bir bileşen. 
Bu araç, öğretmenlerimizin çevrimiçi (on line), eşsüremli (senkronize) 
ve etkileşimli ders yapmasına olanak sağlıyor. Böylece, öğretmen canlı 
olarak öğrencilerinin karşısında dersini anlatıyor, bilgisayar ekranını 

ve sunumlarını öğrencilerle paylaşıyor. Öğrencilerimiz ise mikrofon 
kullanarak ya da yazarak sorularını sorabiliyor. Böylece aradaki fiziksel uzaklığa rağmen öğretmen ve öğrenci sınıf 
ortamında olduğu gibi etkileşim içinde çalışabiliyor. 

Dersler sırasında bu üç bileşene ek olarak Kahoot, EdPuzzle, Quizizz gibi çeşitli yardımcı yazılımlar da kullanılıyor. 

Bir zorunluluk sonucu hayatımıza giren "Uzaktan Eğitim" sürecine güçlü teknik altyapımızın yanı 
sıra öğretmenlerimizin teknoloji kullanımındaki deneyimi sayesinde hızlı bir şekilde uyum sağladık 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İlk Hafta Biterken
İlk dört gün yapılan çalışmalarda öğrenci ve öğretmenlerimizden aldığımız 

dönütler çok olumlu oldu. Dersler sırasında teknik bir aksaklık yaşanmadı. 
Yalnızca bazı öğrencilerimiz programın esnekliği konusunu dikkate almadıkları 
için bazı dersleri kaçırdıklarını düşündüler. Ancak, programda yeteri kadar tekrar 
seansı olduğu için hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacaktır.  

Şu ana kadar yapılan derslere öğrencilerin katılım oranı oldukça yüksek. Bazı 
dersler 140-150 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Az sayıda öğrencimizin 
yakındığı donma sorunu ise ne yazık ki bizim elimizde olmayan, son kullanıcıların 
sahip olduğu internet bağlantı hızı ve altyapısı ile ilgili bir durumdu. Dersler 
sırasında donma veya kopma yaşanmaması için evde internete bağlı diğer 
cihazların kullanımının sınırlandırılması gerekiyor (video vb. yüksek veri transferi 
gerektiren dosyaların çevrimiçi kullanılmaması gibi). 

UZAKTAN EĞİTİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Uzaktan eğitim doğası gereği okul ve sınıf ortamında yapılan çalışmalardan daha 

farklıdır. Öğrencinin sorumlu ve saygılı bir tutum  sergilemesi hem işleyiş hem de kişisel 
fayda açısından gereklidir. 

Öğrenciler tıpkı okula gidiyormuş gibi güne başlayıp tüm dersleri takip etmelidirler.  

Öğretmenlerin verdiği ödev ve diğer görevler çalışamaların verimi açısından 
zamanında yapılmalı veya yerine getirilmelidir. 

Uzaktan eğitim sürecinde de değerlendirmeler yapılacağı için öğrencilerimizin 
düzenli ders çalışmaya devam etmesini tavsiye ediyoruz. 

Dersler sırasında öğrenciler bilgisayarlarının kamera ve mikrofonlarını mutlaka kapalı tutmalı, mikrofonlar 
yalnızca dersle ilgili soru sorulacağı zaman açılmalıdır. 

Öğrenciler sorularını Google Meet'in chat bölümüne de yazabilirler. Bu bölümde ders dışı veya gerekiz 
yazışmalar için kullanılmamalıdır. Chat bölümüne yazılan yazılarda saygılı bir üslup kullanılmasına özellikle dikkat 
edilmelidir. 

Fiziksel olarak öğrencilere yakın olan kişiler siz değerli velilerimiz olduğu için, çocuklarımızı derslere katılma 
konusunda teşvik etmenizi ve zaman zaman çalışmalarını takip etmenizi rica ediyoruz. Bu sayede öğrencilerin dersler 
sırasında başka konularla meşgul olmasının (yeme, içme, vb.) da önüne geçebiliriz. Uzaktan eğitim sürecinde 
velilerimizin desteğinin her zamankinden daha değerli olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Evinizdeki internet bağlantısında sorun yaşıyorsanız, dersler sırasında bu hıza etki edecek çevrimiçi cihazların 
kullanımını sınırlamanızı öneririz. 

UZAKTAN EĞİTİMDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYORUZ
Milli Eğitim Bakanlığının okulların Nisan ayı sonuna kadar kapalı kalması yönünde aldığı karar uyarınca biz de 

uzaktan eğtim çalışmalarımızı yeniden yapılandırarak sürdüreceğiz. 

Önümüzdeki haftadan başlayarak dersler yine saat 09.00'da başlayacak ve 30 dakika sürecek. Teneffüs ve yemek 
arasına da yer verdiğimiz yeni programda, her sınıf kendi ders programını kendi öğretmeniyle takip edecek. Böylece 
öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşim çok daha iyi sağlanacaktır. Yeni işleyişle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi size Cuma günü 
ulaştıracağız. 

Uzaktan eğitimin devam ettiği süre zarfında arzu eden velilerimiz öğretmenlerimize mail yoluyla ulaşarak 
öğrencinin durumu ile ilgili bilgi alabilecektir. 

VELİLERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMA 
25 Mart Çarşamba gününden i t ibaren 

okulumuzdaki büro hizmetleri asgariye indirdik.  
Bu süreçte idare ile ilgili taleplerinizden aksaklık 

yaşamamanız açısından tedbirli olmanızı rica ederiz. 
Süreç normale dönene kadar okulda her gün bir müdür 
yardımcısı nöbette olacaktır. İstek ve önerilerinizi ilgili 
müdür yardımcınıza mail yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

REHBERLİK SERVİSİMİZ  
Rehberlik servislerimiz, uzaktan eğitim süreci 

boyunca isteyen öğrencilerimizle görüşmeler yapmaya 
devam edecektir. Rehberlk servisi ile görüşme yapmak 
isteyen öğrencilerimizin seviye rehber öğretmeninden 
mail yoluyla randevu alması gerekmektedir. 

Ayrıca arzu eden velilerimiz de, yine randevu 
alarak Rehberlik servisimizle iletişime geçebilirler.
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