
BaŞlangiç

Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Meslektaşlarımız, Sayın Velilerimiz;

2020-2021 Eğitim öğretim yılına, daha önce hiç yaşamadığımız bir şekilde, 
uzaktan öğretim ile başlamak zorunda kalıyoruz. 
Mart ayından Haziran ayının sonuna kadar bu programı birlikte başarı ile 
yürüttük. 
Öte yandan, öğrencilerimiz için yeni bir öğretim yılı demek; yeni sınıf 
arkadaşları, yeni öğretmenler, yeni Müdür Yardımcıları ve yeni Psikolojik 
Danışmanlar ile tanışmak demek… 
Bütün bunları uzaktan öğretim sürecinde yapmak, elbette okul 
koridorlarında yapmaktan farklı bir deneyim olacak. 
Bizler, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak, bu sürece en hızlı 
şekilde uyum sağlamak için yine öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın ve 
velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 
3 haftalık uzaktan öğretim süreci için planladığımız çalışmalar aşağıdaki 
gibidir:

TÜM SEVİYELER İÇİN:

• İlk hafta her seviyede sınıf ziyaretleri ile tüm sınıflara girecek, öğrencilerle 
tanışacak ve kısa hatırlatmalarda bulunacağız.

• Tüm seviyelerde, öğrencilerimiz ile Google Meet üzerinden tanışma 
görüşmeleri yapacağız. Bu görüşmelerin davetini bir gün önceden 
öğrencilerimizin okul mail adreslerine ve randevu saatinde derste olacak 
öğretmenimize -bilgi vermek amaçlı- göndereceğiz. 

• Rehberlik derslerinde öğrencilerimizin ilgisini çekecek ve onlar için yararlı 
olacak etkinliklere yer vereceğiz.

• Velilerimiz ile bir Google Meet toplantısında bir araya geleceğiz. Her seviye 
için ayrı ayrı yapılacak olan bu toplantıda hem tanışacak ve hem de sene 
içinde yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi vereceğiz.

• Motivasyonu yüksek tutmak için,  önerilerine kulak vereceğimiz uzmanlarla 
Webinarlar düzenleyeceğiz.

FARKLI SEVİYELER İÇİN:

• Lise 1, 2 ve 3. sınıflarda kulüp saatlerinde öğrenciler ile buluşacağız. 
Uzaktan öğretim sürecini daha verimli geçirmek için farklı konularda, 
güncel, ilgi çekici, eğlenceli içeriklerle öğrencilerimizi motive etmeye 
çalışacağız. Uzmanların yararlı videolarını onlarla paylaşacağız.

• Lise 1, 2, 3 ve 4. Sınıflara uygulayacağımız “Öğrenci Beklenti Anketi” 
sonuçlarına göre, planladığımız etkinlikleri geliştireceğiz.

HAZIRLIK SEVİYESİNDE;

• Öğrencilerimizi tanımaya yönelik “Öğrenci Tanıma Anketi”ni hem 
öğrencilerimize, hem de velilerimize göndereceğiz.

• Öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak amacı ile çeşitli oryantasyon 
oyunları ve çalışmaları yapacağız.

• Yeni bir dil öğrenen öğrencilerin, fransızca öğrenirken dikkat etmeleri 
gerekenlerin  ve çalışma alışkanlıklarının üzerinden geçildiği  “Yabancı 
Dil Öğrenme Stratejileri”  başlıklı sınıf etkinliği yapacağız.

LİSE 1. SINIF SEVİYESİNDE;

• Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizle yapacağımız tanışma 
toplantıları ile birlikte Sınıf Öğretmenlerimizle birlikte de 
öğrencilerimizle görüşmelere yer vereceğiz.

• Hazırlık geçme sınavını başarı ile atlatıp bu sene Lise 1. Sınıf seviyesinde 
Okulumuza başlayan 10 yeni öğrencimizin ihtiyaçları ve isteklerini tespit 
edip, hep beraber temin ve telafi etme çalışmaları yürüteceğiz.

LİSE 2. SINIF SEVİYESİNDE;

• Öğrenciler ile kariyer görüşmeleri öncesinde “Alan - Meslek Seçimi” anketi 
uygulayacağız. Görüşmelerde daha derinden birlikte irdeleyeceğimiz 
verileri öğrencilerden almış, daha sonra görüşmelerde ve sonrasında 
yönelimlerini belirlemede, aynı zamanda ders seçimi sürecinde 
kendilerine yardımcı olacağız.

LISE 3. SINIF SEVİYESİNDE;

• Öğrenciler ile kariyer görüşmelerine başlanmadan önce “Meslek ve 
Üniversite Seçimi” anketi uygulayacağız. Öğrencilerin meslekler ve 
üniversitelerle ilgili geleceği yönelik hedef ve tercihleri hakkında bilgi 
alarak öğrencilerde farkındalık oluşturacak ve kariyer görüşmelerine 
başlayacağız.

LISE 4. SINIF SEVİYESİNDE;

• “Lise 4 Öğrencisi Olmak…” ile ilgili bilgilendirici bir paylaşım yapacağız. 
Böylece yurtiçi ve yurtdışı üniversite başvuru süreçleri hakkında onları 
bilgilendireceğiz.

• “Kariyer Eğilim Anketi” uygulayarak mezuniyet sonrasındaki hedeflerini 
bizlerle paylaşmalarını isteyeceğiz. Böylece sene içi etkinliklerimizi bu 
anket sonuçları doğrultusunda organize edeceğiz.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;

Hepimiz için farklı ve çok da ummadığımız bir şekilde başlayan bu değişken 
süreç içerisinde ilk baştan itibaren tüm yeniliklere adapte olabilmeniz çok 
önemli. 
Zaten geçtiğimiz dönem içerisinde uyum yeteneğinizin ne kadar yüksek 
olduğunu bizlere gösterdiniz. Bunun devamını hep birlikte gönülden arzu 
ediyoruz.

Lütfen unutmayın!

Her zaman e-postalarınızı düzenli olarak kontrol ediniz. Sizlerle iletişim 
halinde olmayı çok seviyoruz.
Herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda, eksiklik hissettiğinizde bizleri 
haberdar ediniz...  Bizler sizi bekliyor olacağız.
Yaratıcı yeteneğinizi, önerilerinizi bizlerle mutlaka her yoldan paylaşınız... 
Bunun için bir e-posta, bir Google Meet kadar yakınınızdayız.
Günlük planlarınızı, okul programınızı mümkün olduğunca ödün vermeden 
yürütün ve aksatmayın. Bu sayede her şeyi yapmaya vaktiniz bol bol yeterli 
olacaktır. Hem dersleriniz daha kolaylaşacak, akademik olarak rahatlayacak, 
hem de günlük yaşamınızı zenginleştirme vaktini yakalayacaksınız... 
Kendiniz hakkında bizlerle birkaç satırla sohbet etmeniz için heyecanlıyız.

Bizlerle hep iletişimde kalmanız dileğiyle… Başarılar...
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