SAYISAL KAMPÜS
EYLÜL 2020 ____________ Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 14

Ölçme ve Değerlendirme ________________________________________________
Değerli Velilerimiz,
Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda, salgının
seyrinde önemli bir değişiklik olmadığı taktirde, ölçme ve değerlendirme uygulamaları
okullarda yüz yüze yapılacaktır.
Okul Yönetimi olarak bu sınavları öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığını en üst
düzeyde gözeterek uygulanabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptık.* Okulumuzun geniş
alanlara sahip olması sınavların mesafe kurallarının da gözetilerek uygulanabilmesi için bize
avantaj sağlayacak.
Sınavlara ait takvimi en kısa zamanda sizlerle ve öğrencilerimizle paylaşacağız.
Sınavların notla değerlendirilecek olması nedeniyle öğrencilerimizin dersleri daha dikkatli
ve düzenli takip etmeleri gerekiyor. Müdür Yardımcılarımız öğrenci devamsızlıkları ile ilgili
ders öğretmenlerinden aldıkları geri bildirimlerle velilerimizi durumdan haberdar ediyor. Okul
yönetimi ve veli işbirliğinin devamsızlığı azaltmada en etkili yöntem olduğunu bir kez daha
hatırlatmak isteriz.
Değerlendirme formları
Geçen hafta da duyurduğumuz gibi, 3 haftalık telafi programının ardından öğrencinizle ilgili
öğretmen görüşlerine yer veren formatif değerlendirme bültenlerini bugün sizlerle paylaştık.
*

Salgın ile ilgili tüm önlemler okulumuzda zaten en üst düzeyde uygulanıyor. Okula gelen kısıtlı sayıda personel maske, hijyen ve

mesafe ile ilgili tüm şartları yerine getiriyor. Okula çalışanlar dışında giriş ve çıkış yok. Okulda çalışanlar için her birimde ve koridorlarda
el dezenfektanları bulunuyor. Kapı, pencere kolları görevli çalışanlar tarafından sık aralıklarla siliniyor. Ayrıca tüm alanlar düzenli olarak
dezenfekte ediliyor.
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Lise 2 Sınıflarında Ders Seçimi Süreci _______________________________________
• Lise 2 öğrencilerimizin mesleğe yönelme konusunda alacakları önemli kararların senesi.
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrencilerimiz gelecek yıl okuyacakları seçmeli
dersleri, velileri ile birlikte, Aralık-Ocak aylarında seçerek bu okul idaresine dilekçe ile
sunacak.
• Bu süreçte doğru ders seçimi üniversitede okunacak bölüm ve bu bölümü girebilmek için
lisede okunması gereken dersler açısından önem taşıyor.
• Ders seçimi konusunda öğrenci ve velilerimizi aydınlatmak ve kafalardaki soru işaretlerini
gidermek için öğrencilerimiz ve siz velilerimiz için birer konferans düzenledik. Bilgi
Üniversitesi Lisans Programları Tanıtım Sorumlusu Özge ALYU ile öğrencilerimiz 8 Ekim
Perşembe günü 5 ve 6. Ders saatlerinde biraraya gelerek onları ders seçimi ile ilgili bir
sunum yapacak. Özge ALYU bir hafta sonra da, 15 Ekim Perşembe günü saat 12.00’de
aynı sunumu velilerimiz için yapacak ve soruları yanıtlayacak.
• Ders seçimi önem taşıdığından bu sunuma katılmanızı tavsiye ederiz.

Lise 4 Sınıflarımızla Üniversiteye Doğru _____________________________________
• Okulumuzun ve Rehberlik Servisimizin en önemli çalışmalarından olan Üniversiteye Doğru
Projesi’nde lise 4 öğrencilerimiz için son etapa ulaştı.
• Geçtiğimiz Çarşamba günü, yurtiçi ve yurtdışı üniversite başvuruları hakkında yapılan
genel toplantının ardından 28 Eylül Pazartesi günü Fransa, ABD, Hollanda, İtalya, Kanada
ve İngiltere’de bulunan üniversitelere başvuru süreçlerinin anlatılacağı bir dizi webinere
başlıyoruz.
• Webiner programı:
Tarih

Ülke

Saat

Süre

30 Eylül Çarşamba

ABD

16.00

45-60 dakika

28 Eylül Pazartesi
2 Ekim Cuma

5 Ekim Pazartesi

7 Ekim Çarşamba
9 Ekim Cuma

Fransa
Hollanda
İtalya

Kanada

İngiltere

16.00

45-60 dakika

16.00

45-60 dakika

16.00

45-60 dakika

16.00

45-60 dakika

16.00

45-60 dakika
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#EvdeSBbadge __________________________________________________________
• Geçen öğretim yılında uzaktan öğretim çalışmaları sırasında öğrencilerimizin
motivasyonunu artırmak amacıyla başlattığımız #EvdeSBbadge uygulaması bu yıl da
devam edecek.
• #EvdeSBbadge, öğrencilerimizin belirli ölçütler doğrultusunda, objektif bir biçimde
kendilerini değerlendirmelerini sağlayan bir rozet sistemi. #EvdeSBbadge, öğrencilerimiz
aldıkları eğitim sayesinde kazandıkları 6 farklı becerinin özdeğerlendirmesini
yapabilmelerine olanak sağlayacak.
#EvdeSBbadge uygulamasının hedefleri:

• Öğrencinin daha fazla çaba göstermesini sağlamak için gerekli motivasyonu vermek.
• Öğrencinin kazandığı becerileri tanıması ve ön plana çıkartmasını sağlamak, kendine
olan güvenini geliştirmek.
• Öğrencinin yaptığı uygulamalar üzerinde düşünmesini ve eğlenceli bir bağlam
içerisinde yeni beceriler elde etmesini sağlamak.
• Öğrencinin sorumluluk duygusunu ve tek başına çalışabilme becerisini geliştirmek.
• #EvdeSBbadge ile ilgili daha fazla bilgi almak için BURAYA tıklayınız.

Ücretsiz Ders Kitapları ____________________________________________________
• COVİD-19 önlemleri nedeniyle şube şube dağıtımını gerçekleştirdiğimiz ücretsiz ders
kitaplarını henüz alamamış olan öğrencilerimiz için dağıtım 26 Eylül Cumartesi günü
okulumuzun Kemeraltı Caddesi üzerindeki girişinden yapılcaktır. 09.00-11.00 saatleri
arasında lise 1 ve 2. Sınıfların, 11.00-13.00 saatleri arasında da lise 3 ve 4. Sınıfların
kitaplarını alabileceksiniz.
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Lise 1. Sınıflara Motivasyon Konferansı ______________________________________
• 30 Eylül Çarşamba günü Prof. Dr. Sinan CANAN lise 1. Sınıf öğrencilerimizle meet
üzerinden biraraya gelecek ve onlara Uzaktan Eğitim Sürecinde Hedef Belirleme ve
Motivasyon konulu bir konuşma yapacaktır.

İdari Kurul ve Sınıf delegeleri Toplantısı

_____________________________________

• Sınıf delegesi öğrencilerimiz 25 Eylül Cuma günü okul idari kurulu ile Google Meet
üzerinden toplanarak uzaktan öğretim sürecindeki gözlemlerini paylaştı. Öğrenciler
okul yönetimine dilek ve önerilerini ilettiler. Okul yöneticilerimizde öğrencilere başarı ve
motivasyon konusunda dikkat etmeleri gereken noktaları hatırlattılar.

Müdür Yardımcıları ve Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin e-posta adresleri:

HAZIRLIK
LİSE 1
LİSE 2
LİSE 3
LİSE 4

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
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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

