
Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 11
SAYISAL  KAMPÜS
EYLÜL 2020 ____________

MERHABA   ____________________________________________________________

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. 
Ancak bu öğretim yılı bildiğiniz sebeplerden ötürü buruk bir şekilde başladı.

Tam dört aydır öğrencilerimizden uzağız. Onlarla yeniden buluşacağımız günleri 
sabırsızlıkla bekliyoruz ama şimdilik “her işin başı sağlık” deyip sorumluluk sahibi bireyler 
olarak salgından korunma ile ilgili üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. 
Çocuklarımızın okullarından uzak kaldıkları her gün aslında onların geleceklerini çok 

yakından etkiliyor. Bir an önce ders ve yaşam disiplini kazanmalarını istiyoruz.

Açılış Törenimiz    _______________________________________________________

Yeni öğretim yılını geçtiğimiz pazartesi günü tüm sınıf seviyelerinin Google Meet üzerinden 
çevrimiçi katıldığı bir törenle başlattık. Törenin kaydına ve törende yapılan konuşmaların 

metinlerine sizlere mail yoluyla gönderdiğimiz haber bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Hoş Geldiniz Sevgili Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz  ______________________________

• LGS sınavı sonucu okulumuzu tercih ederek kayıt yaptıran 180 hazırlık sınıfı öğrencimizi 
aramızda görmekten çok mutluyuz! Onların heyecanını yürekten paylaşıyoruz!

• Hazırlık öğrencilerimiz için okul keşfedilmesi gereken yeni bir yer. Yeni öğrencilerimizin ne  
kayıtlardan önce ne de kayıtlar sırasında okulu gezip görme şansları olmadı. Onların okula 
en iyi biçimde uyum sağlamaları için hazırlık sınıfları Müdür Yardımcımız Murat Balkış, 
rehberlik servisi uzmanımız Pelin Özerden ve başta Fransızca öğretmenlerimiz olmak üzere 
bu seviyede derse giren tüm öğretmen kadromuz ellerinden geleni yapıyorlar. Bildiğiniz 
gibi tüm çalışmalar ve görüşmeler Google Meet uygulaması aracılığıyla uzaktan yapılıyor. 
Bu hafta içerisinde Okul Müdürümüz Pierre Gentric ve Türk Müdür Başyardımcımız Serhat 
Yalamanoğlu bütün hazırlık sınıflarına girerek öğrencilerle tanıştılar. Pelin Hanım da yine 
Meet üzerinden en kısa zamanda bütün öğrencilerle bireysel olarak tanışmış olacak.

• Aklınıza gelebilecek tüm soruların cevabını bulabileceğiniz Sıkça Sorulan Sorular’a 
ve sınıf öğretmenlerimizin görüşme saatlerine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Lise 1’de Aramıza Katılan On Yeni Öğrenci  ____________________________________

Fransızca eğitim veren orta okulların öğrencileri için İstanbul’daki Fransız liselerinin 
ortaklaşa düzenlediği yeterlik sınavında başarılı olarak okulumuzu tercih eden on öğrencimiz 
bu yıl Lise 1’de aramıza katıldı. Onlara da “hoş geldiniz” diyoruz. Öğrencilerimizin 
okula hızlı bir biçimde uyum sağlayabilmeleri için Lise 1 müdür yardımcımız Fériel 
Karayalçın ve Rehber Öğretmenimiz Seda Aydemir onlarla yakından ilgileniyor.

Ders Malzemeleri  _________________________________________________________

Uzaktan öğretim sürecinin verimli geçebilmesi için öğrencilerimizin derslerde kullandığı 
yardımcı materyallerin en kısa zamanda temin edilmesi gerekiyor. Bu konuda siz sayın 
velilerimizin desteğini rica ediyoruz. Ayrıca geçen öğretim yılı sonunda düzenlediğimiz 
anket sonucunda tüm velilerimizin ortak görüşü olan ders sırasında kameraların açık 
kalması gerekliliğini Okul Yönetimimiz de benimsediğinden, öğrencilerimizin dersleri 
izledikleri bilgisayarlara ait donanımların çalıştığından mutlaka emin olmanızı rica ediyoruz.
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COVID-19 Önlemleri   ________________________

• 21 Eylül‘de başlayacak olan yüz yüze eğitimin 
en iyi şartlarda gerçekleşebilmesi için Sağlık 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının okullara 
tavsiye ettiği önlemlerin tamamını yerine getirdik.

• Okula ait tüm kullanım alanları düzenli olarak 
havalandırılıyor, temizleniyor ve dezenfekte 
ediliyor.

• Okulda maske ve siperlik kullanılması sağlanacak.

• Toplu bulunulan alanlarda fiziksel mesafeyi 
gözetecek düzenlemeler yapıldı.

• Okulun pek çok noktasına el dezenfektanları 
yerleştirildi.

• Okul girişinde düzenli olarak öğrenciler dahil herkesin 
ateşi termal kamera ile ölçülecek ateşi yüksek 
çıkan kişilerin okula girmelerine izin verilmeyecek. 
Ateşi yüksek çıkan öğrenciler izolasyon 
odasına alınacak ve velilerine haber verilecek.

Hatırlatma  ____________ 

Hazırlık velileri ile çevrimiçi 
toplantı:

• A, B, C, D
8 Eylül Salı saat 15.00

• E, F, G, H
9 Eylül Çarşamba saat 15.00

Lise 1 velileri ile çevrimiçi 
toplantı:

• A, B, C, D
8 Eylül Salı saat 15.30

• E, F, G, H
9 Eylül Çarşamba saat 15.30
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İletişimde Kalalım  ________________________________________________________

Değerli velilerimiz, çocuklarımız için oldukça zor olan bu süreçte okul-veli iletişimi daha 
da önem kazanmış durumda. Bu nedenle görüş ve önerilerinizi doğrudan seviye müdür 
yardımcılarıyla paylaşmanızı özellikle rica ediyoruz.
Ayrıca Okul tarafından gönderilen mail ve SMS’leri de dikkatle takip etmeniz de çok önemli. 
Telefon veya mail adresi değişikliklerini en kısa zamanda ilgili müdür yardımcısına iletmenizi 
rica ederiz.
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Müdür Yardımcıları ve Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin e-posta 
adresleri:

murat.balkis@sb.k12.tr
feriel.zahouani@sb.k12.tr
yasemin.cit@sb.k12.tr
gulcan.cicekyurt@sb.k12.tr
tamar.sefer@sb.k12.tr

HAZIRLIK
LİSE 1
LİSE 2
LİSE 3
LİSE 4

pelin.ozerden@sb.k12.tr 
seda.aydemir@sb.k12.tr
alin.aslan@sb.k12.tr
aslimelek.hekimogullari@sb.k12.tr
irem.inanoglu@sb.k12.tr
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